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—Una aran noticia, amlo mes! En Cansar amagara ala
sidras da lea Oletee.
—Para al alas Ja no aap tothom.....
J. SUMIR. — Ar. Portal de l'Angel, n. 4 43

CRONICA

Ha començat la batalla

La batalla electoral comença, i en aquesta hora suprema la
Liara posa el seu catalanisme en lloc subaltern. Tots els mercenaria
Ii san bons, i fina acu la el. anemias tradicionals de Catalunya. Per
salvar la Monarquia, avrti els monárquica espanyols antieatalans de
Baaaelona votaran la Lliga ; amb la capa de Catalunya avui la
Lliga renega de la seva història, i s'ho juga tot per defensar
Mialarquia. El seu pavelló protegeix les mercaderies avariades del
caciquisme, deis valla partits política desnonats i de la Dictadura.
Avui consuma ja seva degradae:6 política; és ella la que vol perpetuar
l'esaigma de la coleta:tau:6 que avergonyeix i subleva els catalana.
En el repapieig de la sa y a deeadaneia, no examina patente ni
controla executaries; mentre siguin monàrqui q ues totes les troba
atetes. Puig i Cadafaleh, l'últim president de la Mancomunitat
deatriüda per la Dictadura. ahir escrivia que la Lliga, que acaba amb
ea, pot començar amb el marquas de Foronda. ¿Vol su una eleda més
ampla per als eneinies de Catalunya? Després con: mas
favorable eis fcs 1'elecei6 més vergonyosa els seria la victaria.
Per ventura as aquesta la conebrdia que patrocinava Camba?
'Ara hem vist qua volia dir amb aquella paraula ; la seva concòrdia
era la concardia que la Lliga, in:clava l'any 1923 amb eis seus
afa:ars al general revolucionara del eop d'Estat i la coneardia
que ara pretén convertir l'Ajuntament de Barcelona en una
dependència palatina. És la coi:cal-3:a que Lacia irreparablement
incompatible Catalunya amb l'Espanya liberal i aritimonarquiea,
és la concòrdia que posaria Catalunya Ligada de peus i manis,
estemerdida da por als pene dels partits espanyols defensora de la
Corona.
Res no ha estat negligit per a aquesta obra antipatriòtica.
De Madrid es fa pressió a persones que han ocliat eordialment la
Liga i que avui, obedients. la votaran averzonyit. Per a ells sera.
un recipient que denla, llançaran com una rampoina. Tant se val:
avui per a la Lliga tot és bo el que l'urna dra g a a favor san: s'ho
empassarà tot, per repugnant que sigui, sense una ombra de rubor.
La qüestió és servir el Rei.
Les seves votaeicns, pera, no representaran la voluntat catalana;
seran la voluntat monàrquica espanyola enemiga de Catalunya.
¡Cera podr à negar-ho, si té l'aplom d'advertir els seus afiliats que
les candidaturas de la Unió Manita-quin que circulen per alguna
distrietes són entrebaneadores? Els únics monarquies autoritzats
oficialment són ells, dones. & Com ho padra desmentir si ahir el
senyor Camba, a La Vete de Catalunya, cridava tots ala espanyols
no republicana residents a Barcelona ?
La Lliga Regionalista dinas la batalla a/ eatalanisme que lluita
per treure's del damunt la tutela dels partits espanyols. L'acceptem,
convençuts de la victòria. Qui no sàpiga superar personalismes ni
pagel dominar el seu histerisme revolucionari no sabrà veure on
és el veritable anemia. Encara, perla és hora de reflexicnar i d'aprofitar tot l'esforç de la catalanitat Votar per candidats que tenen
la derrota segura, és donar un vot al monarquisme; votar per
caa-liclats que no han d'anar a l'Ajuntament, és abandonar un
Ese a l'enemic; en t ossudir-se
a votar els que s'aprofiten del
reaplendor d'un nom glorias per passar un contraban demagagae,
As afavorir la
candidatura que protegeixen el Palau Reial de
Madrid i els mantenedora del feudalisme polític a Catalunya.
Català: encara hi ets a tempa; pensa que de tu pot dependre
que Barcelona passi per l'afront d'ésser governada de Madrid
estant o que conquisti les responsabilitats de govern per a ella sola.
Dóna el teu vot de bareeloní i de català al catalanisme que no s'ha
rene gat amb contactes forastera ni alta deixat alucinar per la
dubtosa eficacia dels efectismes demagògics. Consulta la teva
eonscianeia de patriota; mira si és l'hora de malgastar el teu vot
en episodis infructuosos, i estiguis eert que si et deixes guiar pel
teu cor de català vindràs a lluitar sota la nostra bandera, rúnica
que en mig d'aquesta batalla que comença s'alça com el símbol a la
integritat del catalanisme, l'única que defensa sense l'auxili d'aliats
forasters, la llibertat total de Catalunya.

LTn vot atorgat a un 1
candidat que no pugui
guanyar, no és solament
un vot perdut pels candidats d'Acció Catalana
Republicana, sine) que
és un vot que pot decidir l'elecció a favor
d'un monàrquic regionalista o d'un republicà
anticatalanista. En realitat, la lluita està plantejada entre la liga,
els lerrouxistes i Acció
Catalana Republicana.
No ho oblideu!

El senyor Puig i Cadafalch, en un article funambulesc, "Mal per mal,
votaré per la "Lliga", dita
textualment:
"Fa un quant de temps
que vaig escriure que la
Lliga comprenia des del
manda de Foronda
a jo."
Qui vulgui donar el seu
vot al marquis de Foronda, i a favor de qui Barcelona pagui tota sola la
Dictadura econòmica que
ell exercí a l'Exposició,
que voti, dones, la "Lliga"

I

¿En Sant,amaria retira la
seva candidatura pel districte novè?
Ahir a la nit t'oren prolusament
repan:des pel di.stricre novè unes falles, que recollim a tito] d'inforrnaci&
i que estan redactades tal com segue:x:
'Electores del Distrito IX: Ante
las insidias y las calumnias con que
quieren manchar mi honor, herida
prof undamente mi dignidad de ciudadano, retiro mi candidatura y retomieno a mis amigos que se abstengan, en sellal de protesta, de votar
--A. Manuel Santamaría Gonzilez."

Els cartells de "Palestra"
En rnig de la febre electoral i de la
batalla aferrissada del partits, els
flag :Mica cartel], que "Palestra" ha
eng arotat pela mora de Barcelona són
Un sedant de la Iluita i una afirmació
de fe catalanista.
En aquestes hores vibrants de la
Campanya electoral ens plau felicitar els amics de "Palestra" i de l'As' xiaci 6 Protectora de l'Easenyinça
Ca talana", els quals, per damunt

ka Posen el sea insubornable amor

a Catalunn

Com parlà En Macià
a Vilafranca

Les eleccions municipals es plantegen a Vilafranca, pel que fa teferiencia a les tres candidatures principals, d'una manera semblant a Barcelona. Divendres va cbmar-hi un
miting En Madi; en el sea parlament, no va recomanar la candida' tura de les anomenades esquerres,
o sigui l'equivalent de les esquerres
socialistas de Barcelona, perqua segurament hi va trobar alguna noms
dubtosos de catalanisme. Va recomanar, amb gran èxit de públic, cal
dir-ho, els candidata catalanistes republicans, mease distinció de partits.
Ah!, si En Macià s'hagués limitat a fer aquest paper altiS9i111, i tai
com ha fet a Vilafranca, no s'hagués
volgut prestr tampoc a Barcelona
a qué el sen nom sigui aprofitat per
la demagògia i el confusionisme de
tots els matisosl

CIUTADA:
Per Barcelona, per la
República! Vota integra la
nostra candidatura. Esborrar un sol nom, és fer una
traïció al teu partit.

tand.datura d'Accié Catalana Republicana
DISTRICTE I

DISTRICTE VI

Martí Esteva i Guau

Estanislau Duran i Reynals

Advooat

Advocat

Mariä Iglesias d'Abadal
Advocat

Màrius

Gifreda i Morros
Publicista

Lluís G. Nozus.-".2s i Gurri

Pere Mas i Oliver
matee
DISTRICTE VII

faene

DISTRICTE II

Vicents Bernades i &lusa

Joan Colominas i Palä

Periodista

Industrial

Pere Salisachs i Jané

Francesc Fste l ler i Puja]

Industrial 1

Joan B.

Professor

comerciant

Santinyà i Bragulat

OcIón Hurtado i Martí
Advocat

metge

Josep TornAs i Piera

DISTRICTE

Advocat

Rafel Baffle de Miquelerena.

DISTRICTE VIII

Mego

Joan A. Mara-.4 i Noble
Comerclant

DISTRICTE

Claudi Amena i Coll
PublIelstl

Manuel Reven !,:s i Bordoy

W

Advocat 1 economista

Josep Barbey 1 Prats
Advocet

Santiago Vi l'arcos i Ferrés
Metge

Francesc Carneas i Margarit
Comerciant

David Ferrer i Valles
Industrial I comerelant

DISTRICTE IX

Ferran Bnter ; Maurí
Catar/ala I advocat

Manuel Carrasco i Formiguera

Antnni Lóiaez -Llausä,

Advocat

Editor

Francesc Masnet i Alemany
Obrer

DISTRICTE V

Bartomeu Amigó i Ferreras

Jaume Mest-es i Fossas
Arquitecto

Comerciant

Baldiri R7j ka1a i Llorens
Advocat

DISTRICTE X
Josep -CuatrecAsRs
Industrial

j Trinchant

Ramon Sar ,, la a Aas i Oriol

Josep Torren% 1 Gros

Amadeu Vives i Roig

Ricard Vives i Ballvé

Industrial

Industrial

Mostee compositor

Mdsle

ALTAVEU POLITIC
Entre dues demagògies
Un dels hita oratoris més grana
del miting que les esquerres socialistas celebraren divendres a la Bohémia Modernista, fou atorgat a la frase següent:
—El nostre programa municipal, Es
que no tenim programad
Aquesta frase fou rabuda per una
gran ovació. Enj5rescat, l'orador va
fer aquesta altra afirmació:
—Qua voleu que hi administren a
l'Ajuntament, si no hi ha quedas cap
diner
Aquí, l'entusiasme de la multitud
va arribar al deliri. Va sorgir d'entre
el públic aquella floració murciana de
muy bien!, muy bien! que no ha fa:tat en cap miting de la dernasbgia
desfermada de les esquerrea
tes.
Per altra banda, cap a la dreta, tenim la demagògia de La Veas, la qual,
desenganyada ja d'atraure's els vota
dels catalanistes, especula sobre el pànic de les änimes pörugues i fa un
simbol de l'espantall protesc de l'anarquista de Terrassa. Després d'aquesta campanya e'ectoral, la Lliga
perd tota la sera significació catalanista. Un partit que avui, per imposició del govern, seré votat per la
pollea i pela funcionaris de l'Estat
que s'aprofita dala residus del monarquisme espanyol, que a Barcelona
no ha tingut altra missió que la d'anar
cbntra Catalunya, no pot presentar-se
davant del poble com un partit tatala-Usta.
Mai l'oportunisme de la Lliga baria arribat a aquest grau de baixesa
política i de vergcnya a què ara el
veiem lliurat per tal d'aguantar, eom
sigui, la carcassa d'un edifici que s'esfondra.

Policies a la Lliga?
Sembla que el senyor Rufilanchas,
cap de policia de Barcelona, ha rnanifestat als subordinata a les seves
ordres que veuria amb molt de gust
que votessin la candidatura de "La
Lliga",
No sabiern que la disciplina del eos
policiac tos tan estreta, 3 (-tejen*, si
el rumor Es cert, que el mayor Rutilanchas se surt greument de les seves
atribucions. Amb tot, no ens estranya
que un funcionari del regim ajudi un
partit d'ultradreta, que nomas e3 din
catalanista per rutina,
Els policies, no cal dir, obeiran;
ara, que—de saben per qua—molts
d'ella esborraran el norn del conga de
Güell.
El senyor Rufilanchas da poderes,
però no omnipotent
---„,

i

"L'Opinió" demana la pena

El poble i la liga

de mort per als atracadors
del Banc de Catalunya

"La Veu" d'ahir escriu amb tota la
serietat de qué encara és capaç. que
el pbble de Barcelona està amb la
Lliga i que els sena propagandistas
són ovacionats pels carrers.
La Lliga, que en tota aquesta campanya electoral no ha pogut organitzar ni un sol &as públic, que tots els
StU3 oradors han hagut de parlar a
la Sala i alcova de quatre casinets de
barri, ara gosa a dir que el poble esté
al seu costatt
Un dels regidors regionalistas pel
districte sisé parlava l'altre dia de la
total absència de palia en els actas
que organitzaren.
—Ja n'estic tip de convencer els
consergesl—va dir.
Com els partits sense poble, corn els
partits gansa diari, la Lliga ha arribat
a publicar l'anuncia de la seva candidatura en les pägines del Noticiero
Universal, entre el reclam de la candidatura liberal un d'específic.
Si el poble és la policia, els funcionaria de l'Estat i els reaccionaris que
no tenen altra pàtria que la de l'umari del pa, aleshores si: el poble esta
amb la Lliga I

Aquesta fou la primera paraula que
digné 'L'Opinió" diari, en venir al
món. Ara, davant d'un acta com el del
Banc de Catalunya, "L'Opinió" es
troba en l'obligació. si vol Usen conseqüent, de dernanar-los la pena de
mort.
Ja es curiosa la situació d'aquest
confrare nostre, representant de la
demagágia mis irresponsable i tan
cridaner que arriba a isser, a f5rca
de contorsions, ultra-reaccionari, i a
torea de soler donar a la seva catalanitat un radicalisme poc catalanista.
L'esgarip i la ra6 no volea anar de

companyia.

iletra del senyor Soldrà
El senyor Soldrà, en catalä, ens ha
escrit una lletra, notificant-nos que
no tenia relaciona ni de prop ni de
lluny amb la U. P.
Ens podria explicar, dones, qui era
aquell senyor Soldrä que anava a la
"Perla Ibérica"?
Hem dit que ene escriu, el senyor
Soldrà, en catalä: creiem que és la
segona lletra catalana que escriu en
sen vida; tanmateix, des de la
seva actuaci6, a Borsa, a principia del
directori Berenguer, vociferant, en
castellä, ¿mitra el catalanisme, u ns a
la data, el senyor Soldrà ha Set prodigiosos i ripids ateneos en el camí
de la virtut.
Perseveri el senyor Soldré i no es
refredi el seu catalanisme incipient,
ene que firvid; no es refredi encara
que vagi a l'aigua, com podria molt
ben asser.

Per l'imperi de la llengua catalana er totes les
manifestacions de la vida
municipal, ¡vota la candidatura d'Acció Catalana
Republicana!
Es repeteix el front únic
d'antany dels partits extremistes contra el catalanisme integral: "La Ven",
"L'Opinió", "El Progreso"
i "El Correo Catalän" coincideixen en Ilurs ataca violenta contra Acció Catalina Republicana.

"L'Opinió" segueix ignorant el telegrama de Marcelli Domingo, que posa de
rallen el confusionisme demagógic dels esquerrans
socialistes
Malgrat que el senyor Maciä va
rebre el tele. rama de Marcelli Domingo que contestava la invitació que li
féu el Partit esquern i socialista perguè desautoritais la intervenció del
sen exereligionari madrileny senyor
Alvaro de Albornoz en les eleccions
barcelonines, telegrama que han publicat "La Nau" i LA PUBLICITAT, "L'Opinó" segueix sense ferne esment.
Ja ens fern càrrec que a la gent de
"L'Opinió" els ha de venir una mica
a contracor de rezoneixer explícitament les filtracions netament espanyolistes que s'han operat en el seu
partit. El que ja is més dificil de
comprendre, és que una gent que han
pretès aixerat la bandera de la varilat i de la franquesa no s'atreveixin a
len pública la resposta d'una pregunta que terco amb tota pompa.
Mitin de "L'Opinió": vosaltres
que, pel que sembla, teniu el dret de
dubtar de tothom, per que e:intenten
amagant la veritat als 'mitres paradarle

A l'hora de votar
A l'hora de votar, tu, estalamista pur, has de tentr en comple que, con a bon catalanista, no
has estat mai monarquía. Cal
que record is que el catalani..irt
ds una idea liberid, a que a Cataltinya is impossible ésser catalanista i monàrquic. No oblidis que
el rei Alfons XIII, en el discurs
pronunciat el 8 de ntaig de
Vany 1924 al palau de la Generalitat, va apretar l'actitud de
'clip V. No oblidis que la Dictadura ha estat una era de
persecució contra Catalunya, que
el general Primo de Rivera era
el "querido amigo" del senyor
Camb6, i que el líder de la Lliga
va actuar de conseller del dictador abans de la Dictadura i
durant la Dictadura.
Pera no cal suposar que un
oatalanista voti a favor de la
Viga. La Lliga ja en tindrà
pros atrh els vots dels forastero
i amb els deis funcionaris de
l'Estat, que han rabia' ordre formal de votar-la..
També vial suposar que no
votaras l'Esquerra RepublicanaSociali,sta, formada per un co
glomerat integrat pel grup de
L'Opinió, el grup del senyor
Afacid i la Unió Socialista, tres
grups en un que, a más de la
República intmediata, et prometen la repartidora i fer molla
olla a l'Ajuntament,
ta de creure que llegint L'Opa
niú t'hauràs convenaut que una
changa d'Acció Catalana Republicana amb l'Esquerra Repub lioana-Socialista e r a impossible.
Has vist coas escriuen? ¿Has
vigt cont par/ent ¿Has vist mai
tonta demagògia infante Igual
que nosaltres, tu deplores que el
senyor Nacía faci de bandera a
un grup tan caotto que conten ça
dient que 110 té programa mumcipo,/ ni en vol, é que a l'Ajuntament nonslahi va a fer la ra y oTucid. Com que desee creure, per.
qué no ets un albot ni un confusionari, que is imponible de fer
la revolució des de l'Ajuntament
de Barcelona, ja l'hauràs fet cdr.
rec que votar l'Esquerra Republicana-Socialista equival a votar
la Viga, parqué l'Esquerra no
pot guanyar, i perget2 si aquests
¡tomes surten regidors, preocupats com catan en la faSCG d'agitació, abandonaran el govern
la ciutat a les Ores minories,
i si tots els republicans cometéssim aquest error, la Lliga s'epa-

dararia de l'administracia ntunictpcza
Ja fa massa anys que el catalanisme, acostuniat a vegetar a
l'oposició i a no governar mai,
sernbla condcninat a Mitre entre
dos extremismes: entre el reaccionarisme, cada dia mis perillós,
de la Lliga i l'extremisme catastréfie. Si tu, lector i elector, no
ets el tiples del catalanista catastréfic que posat a volar fer el
liberal és catalartig ta, radical,
socialista, sindicalista i comunista, i va pel món amb el pit ple
de gas i el cap isla de funt, no
votando la candidatura de Patreraisme, catastròfic que el sefluor Hacid ha volgut avalar innocuntment.
Hauràs observat que L 'Opinió
cns ataca fino a Vinsult personal.
xo oblidis que fa tres setmanes
l'Esquerra Republicana Socialista ens oferia arar de braca!. No
vàrem volar arar parqué som
un partit de gotera, i parqué
aliar el nos-dae partit amb elo
socialistas filccomunistes i confusionaris hauria estat matar-ro,
i no sembla pas que sigui prudent deizar que a Catalunya,
i sobretot en aquests moments,
iii hagi, com abans, només
partit: la Lliga Regionalista.
Pensa que unes alecciono municipals, encara que tinguin malta importancia política, són d'un
interés polític limitat i de carde,
ter administratiu. Des dele Guisalamenta no co farà la revolució
republicana, però si la República
triomfa caldrd organitzar-la i
defensor-la des dels ajuntaments.
Si tu, lector, portes a l'Ajuntamcnt uns quan ‘ s agitadora,
aquests agitadora ni t'oferiran
República, ni sabran governar
ciutat en el cas d'un daltabaiz,
evitant que carta gent confongui
la República amb el caos i la
repartidora.
Acció Catalana RePubliouna
és use partit catalanista republicd, un partit, un instrument de
govern, que té un programa municipal concret. ¡Lector, no perdis el seny! No abandonis la ciutat ni a mans deis higuera del
rei, ni a mans deis republicans
de la repartidora. Pensa que a
Vaijuntament s'hi va a fer una
tasca constructiva. Pensa que
elevara mil milions—mil pessetes
per ciutadd —i que no ha hora
de fer el confusionari, ni el
catalanista catastréfic. --H. B.

A Sans la policia daté uns IMPORTANT:
Circulen algunas candijoves que enganxaven cardatures en les quals es
tells d'Acció Catalana
barregen noms de candiRepublicana
dats d'A. C. R. amb els
Un nou episodi de la campanya contra Acció Catalana Republicana:
d'altres partits.
Ahir, a Sans, la policia va detenir
Acció Catalana Republiuns joyas que enganxaven cartells
electorals d'A. C. R. Foren conduits cana desautoritza tota canal jutjat de guardia, on seis va sotdidatura que no sigui, intemetre a un Iang interrogatori. Desgra, la del Partit.
prés, foren alliberats.
Aquesta deferida i moltes d'altres
que s'han fet exclusivament contra els

propagandistas d'Acció Catalana Republicana, dóna dret a totes íes sospites. Si, per altra banda, tenis en
compte que la policia té ordres concretes de votar els candidats de la
Lliga Regionalista, potser el lector
podre' comenzar a fer-se una idea de
certes coincidències.

MONARQUIA? REPUBLICA?
Ha arribat l'hora de decidirse entre ésser , übdits o ciutadans.
Els que votin com a indiferents en la qüestió del règim.
no poden ignorar que actuaran
de fet com a monàrquics.

Dluen que la República la
duran els monàrquics.
Potser sil Els monàrquics
amb llora fracassos, però tatabé els republicana amb llurs encerts 1 per servir dignament
els afanys del poble.
Voteu la candidatura
d'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA

En Maynés, cap dels regionalistes a l'Ajuntament,
va fer, junt amb En Pich
i Pon, tots els possibles per
evitar que del carrer de Lleida fos destinat
a Grup Escolar.
Són els homes d'Acció
Catalana Republicana els
que, c, atra tothom, han
En la vigilia de les elec- conquif"zat aquesta nova
per a la ciutat.
cions, Fraucesc Macià escola
Barceloni!
abandona Barcelona
A l'hora de votar, recorAhir, en el Ileuger de Saragossa
da quins són els veritables
que surt de l'estació dei Nord a dos
defensors de la cultura i
quarts de deu, va sortir cap a Lleida el senyor Francesc Maca.
del tresor espiritual de CaAquesta sortida del senyor Maciä a
talunya.
la vena de les eleccions ha estat molt
comentada. ¡Tindrà a'guna cosa a
veure amb el disgust que significats
elements d'Estat Catalá no dissimulen
haver solea davant el caire confusianari que darrerament ha pres la campanya diguem-ne electoral del Partit

esquerr6 i Socialista?

SI ETS CATALANISTA
no pots permetre que el nora
de Catalunya serveixi només
per recaptar vota a favor de la
Monarquia.

-LA

Borsa-Finances
íd.

745 a 735.
Caracas desceretzat i similars, 790
a loo.
Trillais extra, 630 a of/o.
Puerto Cabello i corrent, 635 a
645.
Java Robusta, 615 a 62$ .
Palembang, sso a 560.
PaSilles, 525 a 535.
Pessetes els roo quilos.
Canyelles. - Ceilin extra, o'as.
Idem núm. r, 875; id. 113111. 2, 853,
Id. núm. 3, 835.
Id. núm. 4. 8'15
Quillings, 745.
Rasuras de Ceilan. 13o.
Pessetes el quilo.
Pebres. - Singap8re blanc. roto°.
Id, negre, 965.
Penang i Telliecherri, 950.
Tabasc o Jamaica, 00.
Pessetes ei quilo.
Clavells espeffes. - Classes superior, 1 285.
Destillats. 5.20 .
Pessetes el quilo.

Mercat de colonials
Seres. - flan sofert una petita
baixa els e:evats preus que regeixen
al nostre mercat. Per al consum poden cotitzar-se com segueix:
Mel, re.a a rasa
Teeciat, 145 a 147.
Centrifuga . de remolatxa, 155 a 057.
Quebrat cla, 154 a 156.
Blanquet
156 a 158.
(,raneta sup erior.% /58 a ,60.
Banca primera refinats, 22 1 a 323.
Turbe P. C. Aragó, 150 a 162.
Tan& P. G. Andalusia, 162 a 161.
Plaquetas, 203 a 205.
Tallat, 210 a 214.
Pessetes els roo quilos.
Pessetes e"di roo quilos.

Cacaus.-Ha arribat el vapor "Thei
de", nou correu de Fernando P6o,
Que pUrta per al nostre port 7.200 sacs
de cacen d'aquella colònia:
Ele preus no han sofert capvar'acid des de la nostra darrcra cotització:
Lates.-Quelcan cm:a:mal e: laas
-tremca,fqulspign
fluixoo, però les cotitzacions pe: al
consuM no han sofert variadas d'im
portäncia i continuen com segueix:
Moka extr, 800 a Sto.
Moka Lomberri, 715 a 725.
Puerto Rico Caragolat. 965 a 975.
Id. id. Uncir' especial, opo a oso.
Id id lauro superior, Sta a 825.

conformilal amb les ccndicitme
que consten dele/Hades ell
plec oto condicione que esta en
poder del notari En Franeeee
Espriu, enrrer de la Diput asid,
número /In en l'estndi del
qual se celebrarà la dita subhasta el dia trenta d'abril eorrenf, a les once, fenf-se constar
que el dit pie' de condicione. la
valorad(' dels b,". ns que conetitueixen la l'Abriera "Yesos Ripoll. S. A.". a ixt cont l'escriptura
de ronsilitueld de la Societat.
catan en poder do l' e smentat
notari, i podran esser examinados pele que Nallguin prendre part a la sutil/asta. lote ele
dies feiners, II toe hopp de dpglx. previs ele remileite correeponente, I por a prendre
part a la sutil/neta banran do
c crlsignnr pr ev 1ernent en poder
fIrt notan i el deis p o r renf del
titule fixal.
Barcelona. onze d'abril de
mil nou-ernts frrntr-it.
Fl Sube
Douotìiìco Llobet

gi!NCIS

La vida %orla!

EDICTE
Per accrd del Consell de familia deis menors Angrill i
Arda es
a pública subhast a, per tercura y ugada i pel
tipue mfnim de dues-centes
cinquanta mil pessetes,
cont noranla acebos de les
dues-centes que constitueixen
la totalitat de l'enfltat "Yesos
Ripoll, S. A.", 1 el crbdit que
els menors ostenten contra la

treuen

"•••n••onewolo

Banca

Nonell I
Canvls-Yalors-G:r3-2oprs

I

flisellia.

dita entitat en el moment d'efeetuar-se la venda, tot això de

Rambla del Centre. /6

•••••••n

BE deCrelil Local it'sriallya
Entitat oficial gobernada per l'Estat
Valora emesos i la seva rendabilitat actual:
Males de Credtt Local 550 O,
....
- Interprovtnetal 5 % . . . .

560 9 5
565
547 %
5'55 045'82 94

..

6% .

Borle Exposicli5 internacional 6 % • . • . . .
Aquests titola tenen el saricter d'efectes públics, i es cotitzen Silriament a les Borses oficials; eón pignorats al Banc d'Espanya i a
l'emissor, i les Cedules són utilitzables per a la formació de reserves
a les Companyies d'Assegurances i per a la constitució de fiances i

di1,6sits a les Diputacions i Ajuntaments.
PER A CONSULTES 1 OPERACIONS: Banco de Madrid 1 prosIninille,
llene de Morsa, corredor* d . Comen 1 Sano emisor (Alealli, 22, Madrid).

NIN/

LA PROTESTA DE LA DEPENDENCIA A UN ACORD
DEL GOVERN
Reunides les entitats de dependents de comerç que s'expressen al
peu d'aquesta nota i examinada la
R O. del Minister: del Treball data 3 1 de sisare, publicada a la
"Gaceta" del dia
d'aquest mes - ,
i en virtut de la quai s'anullen els
resultats de les eleccions de vocals
dependents per als Confites Paritaris del, grupo d'Engrós. Detall
interior i Detall aforro, han acordat, per unammitat, aprovar els
acords següents:

Primer. -Reiterar la més enérgica protesta contra la indicada
R. O., clesproveida de tota rae> i de
tot forament legal, i prova irrefutable de la influencia que els
ducats lliures gaudeixen encara en les
altes esteres de govern.
Segon. -No prendre possessió
dels cuerees de vocals dels Comités
Paritaris corresponents als grupa
que I.an estat respectats -Banca,
Assegurances. Transporta. Serveis
pública de gas i electricitat, Venda
al detall a la provincia i Comerç
d'alimentaciO- fino a tant no hagin
tingut 'loe les noves eleccions que
s'han de celebrar per a constituir

I MANCOMUNITAT,
TACIO I AJUATAMERTA

BORSA DE BARCELONA
VALORE A TERME

1920 7500*
Prr. 6 %
Boref metí: Norde. 8920. 89'45; Alacants, 77. 77'50; Colo- Cap.
C. c comunal .
81'50*
nial. 10450, 10465. 10435; Aigües, 212; Felgueree, 9450; Ex- Dtputarlons l'enea . 85•00.
plosius. 15750. 168, 167, 16725; Aeri Montserrat, 65, 6525, 65; 5/11111 nana l ana. . aa'00
liare. erntet
;rae.
Mines del Rif, 10325, 10350, 10325; Petrolis, 920, 915; Fili)900 13.
7325
5906 C.
pines. 377; Chade, 664; Fords, 234.
7450*
1907 0. . 7075
Corsa tarda: Norde, 2450, 2375; Platee, 3650; Colonial,
8 910 D. . 72'50*
10450, 10415; Aslande, 14850; Aigües, 21250, 21225; Fel1912
B. . 73•00*
sno
1512 R. . 71'504
gueres, 9475; Filipines, 378; Chade, 664, 665; Explosius, 17050,
1912 F. . 70'50*
171, 16975; Mines Rif, 10350, 103'75; Guadalquivir, 7450;
1913 B. . 72'55*
11116 D. . 7325*
Fords, 256, 255; Petrolis, 915, 920, 915,
1917 B. . 70'50
1119 B. . 7200
1919 B. .
1920 B.
7225
1561 B. . 9075
1942 6% Cap 47•11.1,
1051 5% Cop 7701
Elaamola 1907. . 02'00*
•
1913. . 87'.90.
•
1007. . 9170
Done Reforme . . 7450
tJunt. Valencia 5% 82'50
•
Perilla Exp. 95'000
•
Matara . . 97'00*

DIVIRSOS
Barcelona Tractlon 1057
, as'C.• Oral. del euro Prerto
: 59'Mena td. 18. 141. Oran% Ptes
14530
KNOt tliad 90/16 8154

Nelgla

. 10950*
96'60
OU0n-M9381 . 114504,
Manee 5% • . . 00'50*
Ulpotecar1 1% 9875
•
•
6% 11010*
Calza d'Embuto!»
85,75.

Jane

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
ARTICLE
MERCAT
Cata
NOV, Y

I Na i f

•

.

Pr000dent

e.

Ork 2111;r:

Male
Descubre
Oener
.e

4.60
4.75
4.82

1.30
1.05
1.07

D'Hui

Alpe

Mal:

4.58
4.81

4.73

JUttOt „
setembre

Moreee
Xicago

/ Mate •
Juliol , „
setemors

Nut

canvi, obstrucció de cap mena que

dificulti que els e/ectors de bona fe
puguin emetre Ilurs sufragio amb les
menors moléstiee possiOles. A aquest
fi, la Delegació Superior del Treball, ultra donar instruccions con.
cretes als presidenta dele Coliegis,
electürals, hauria d'habil..ar els locals que siguin necessaris per tal
d'evitar enutjoses aglomeracions i
hauria d'establir també almenys una
taula electoral per cada 1.000 elector§ inscrita en el cena.

Quart.- Emprendre una campanya de propaganda per tal d'explicar
a tots els dependents de con/ere, i a
tota l'opinió pública en general, totes
les vicissituds, circumst;incies i atropellaments d'aquest plct, i recomanar
als dependents afactes ais grups de
referencia que no es des...oratgin ni
es donin per vençuts sine, que, per
tal de fea prevaler Ilur dignitat esdolida pel Ministeri dcl Treball,
o as asieres de la regeneraciii
Comissió Mixta i de robra legislativa que aquesta llaurà necessàriament d'emprendre a 'av . nr de la
dependència, vuiguin volar, amb
mes entusiasme i disciplina encara
que l'altra cegada, !a candidatura
de la coalició constituida per les
entitats seguents:
Associaci6 de Dependents d:Agents de Duna, Armadora. Consignataris i Sitnilars.-Associaciú Independent de funcionaris de Banca i
Borsa.-Associació de Comptables
de Catalunya.- Associació Ferretera. - Centre A. de Depenaents del
Come/te i de la Indústria. ,- Societat
de Dependents i Obrero . le Gas i
Electricitat de Barcelona.- Sindieat
de Dependents de Sabadell. - Cende Dependcnts del Comerç i de la
la Indústria de Terrassz.- Centre
de Dependents del Comce 1 de la
Indústria de Mataró -A5sociació
de Dependents del Cornea; de Man•
resa i Comarca. -Associació Mútua
ríe Dependents 3 Escrmtori de Vilafranca del Penedia.

SINDICAT UNIC DE LA FUSTA
Se'ns prega la publicad() del
següent avis:
Norrnalitzat el funcionanient
(Vaques! Sindical. aquesta Junta invita lots Pis obrera del
ram, i en especial lobs els debegab de taller, a pasear pel
local social lote els dies feinere,
de sis a vuit, i de deu a dotze

1.59
1.55
1.57

i Miele .
„
Octubre .

61 3/4
89 7/8
84

62 1/4
GO 5/8

4.2 1/41
4.4

61 7/8
62 7/8

41 0 8/4

84

69 7/8
81 7/51

1/8

1/8

5/8

1/1
61 3/4

1903. 9700*

PLATS

MONGETES

ring

Fases ,llanaeree

Paree manzeues.

44 03
116.13.9
117.05.3
15.106

11 18.9
11 15 0
12.07.6

iGalierues
Astür;es ....
Camella iptai Buco

LLEGUMS
Pavee mallorqunms g..

I Coste emplea . • •
•
8 • me0111 . . •
Eran) ..ntrpill • p •
•
e tneo08
Moco comptat. • .•
• tennInl .
• .
Irnos cumple
• 141511111111

Porten sempre
un ,IIERNICS'

La vida religiosa

VERITABLE MA ARTIFICIAL PER A LA VOSTRA HERNIA

Santa d'avui: In Albis. Conmina
i Damii, he. i els.; Zenon, b. i mr,
i Susanna, vg.
Salas de demi: Hermenegild, rei;
tirso, cf.; Marcial i Quintiliii, mrsa
1 Agatónica, mr.
Quaranta bares. - Avui: Contraria de la Guarda i l'Oraci
ó, a resalésia parroquial de Sant Jaume.
}lores d'exposició: de do, quarts de
deu del metí a ies vuit del vespre.
Demi: a la mateixa esslésia i a les
mateixes hIóres.
Comunió reparadora - 214 4211i: esglétiä de Nostra Dona de Pompeia.
Demä: església parroquia: de Sant
Josep. de Grzlcia.
Cort de Marta. - Avul: ?N'ostra
Dona del Pilar. a Sant Jaume.
Demä: Nostra Dona de la Victòr ia. a Sant Francesc de Paula
Adoració nocturna. - Asan: Tren
de Nostra Dona dels Dolors.
Demä: Torn de rusa).
di (a l'esgi,:sia parroquia] d'Hoste-

Vés havea observar que no ob ,.
tant portar ei vostre braguer grans
pi Oteo no reté be la vostra he:.
nia, essent ami que notnes arnt
un dit queda tancada sense que
su% per a res en fer qualsevoi
esfor C , moviment, o be quan tingueu el mis fort aecia de tos.
Si poguéssiu portar constantment la vostra
mi aplicada solp"e
!hernia barrita resolt el difícil problema de la
contenció herniä
ria. No u, apureu, nosaltres venim en ajen vostre mitjareant e:s
nostres modernisSms aparells "HERNIUS" ( p
atentats), veritab:e
mi artificial, creada perque vós, sense notar-ho, tingueu
sempre
l'hèrnia tancada al ventre i rápidament os desaparegui. quedant
des del precie moment de portar el salvador
"HERNIUS" resguardat de tot perill d'estrangu:amen t i de qualsevol
complicac
probab:e.
Tingueu la plena seguretat que amb 711ERNIUS"
combaten la
vostre hernia amb el millor aparell
que alta inventat fins a la da.a,
puix que a part que us el ronstruirem ex p
ressament, traient
corresponent ramito darnunt tala indicig, sparell san
senzill que un infant se l'ardica senas dificultat, i tan cámode
que
t'ornes pesa 200 grams i °tipa un centimetre d'amplade,
verse
incómodas elást s es entre les canses ni cap destorb.
- I no es:eu satistar as toruarern els
timen. Consul'es gratis de 10 a
de 4 e 7. r oA41115 de 10 a t. Fem
presant de lanteressant Illbret "Guts
del • !triado-.

frases).

Vetlles en sufragi de les animes del
Purg atori.-Avui: Torn de la Verge
del Pilar.
Demà: Torn de Mafia Auxiliadora.
• • •
Perqui els malals estatjats a
o:pita: de la '5111 .5 Creu i Sant
Pau puguin complir el precepte lidsq1/11, aval, ditinienge, a dos aliarte
de vuit del mati, els serà administrada la Sagrada Cc:sumió amb la
solemnitat acosturnada en aquel' benelic establiment.
Acabat tan piadós acte, se celebrará la santa Missa a l'església de
l'Dosrital i e3 permetrà la visita al
dit benHic cstabliment durant el dia.
L'Administració de 'esmentat
Hospital es con:plau a convidar
les persones de cristians sentiments
als actes expressats, remerciant-los
rassistincia.
Al vestibul hi ha y a taula petitória.
LLIGA PARROQUIAL DE PERSEVERANEA DELS JOSEPETS
(GRACIA)
Donant-se el ces que s'escauen en
la mateixa llora d'avui, diumenge,
la Comunió mensual d'aquesta Lliga i la solemne Processó parroquia!
de Pasqüetes que tots els anys porta Nostre Amo als malalts de la
feligresia, la Junta de la Lliga prega als seus socio tinguin a be con-

Gebinet Ortopèdic "HERN1US"

F • • ••iii Llli,s, o A111 11
Pavea
a, rem o And
Voir o ulf •• nn coz,r1,
Oree, estrannet..
Veces Anda note 1 4/

1/4),

ni, •
Gen«

L1E
277 , enteren( regona. - Talaron 768150. - 5 0 FC C
.da'aut el Saivador de Passeig de • rada,. E I. 0 U A

/4.444,5.

Córner a re q uentada processä, la

58 5 59
95 a 90
134 n 136

56 a 38
71 a 74
54 a 05
54 • 84 1/3
SI 1/5 a 55

DESPULLES

Govern civil
NO ES PERMET
LA PROPAGANDA ELECTORAL
PER RADIO

sie

57

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
49 a 10
35 e 35 1/5
34 a 34 la

BORSA
tocares
nora York
Peleles
%Pura

S UBSCRIVIU.VOS A

LA PUBLICITAT
Borsa Londres fi.

PARIS

TIM14 OIS>rél

Nava Yort

121261
25575
35575
:sane

Franca
Belnica
11311a
.6 le
9uIssa
Espanya
Dinertlerea
Suecia
Noruega
1.;,5oa
Peana
Austria
orne:Aloe
4110 Janeiro
Montevideo
Xlle
Buenos Otree

pulas.

/3393
49200

-t'eme

68550

D i namarca
Holanda
vertiera
Amauta
,ionserle

45590 .1
151187 li
11414
34152
92S2
2040s
25130 ii
43875
18167
18152
15161
9834
/6405
timos e
3505
356 •
3425
52;,4

rimanaa

1016

Fraga

1120i

•ternanye
i

/f//••

DIVISES
Frenes
Sestea
DelgUes

5557
/7520
12646
47 • 65 1•2
44'20
950917
216575

or

tires
Lllures
ornen
Marca
Pese viren« .-..-

•••••

CANVI DE L'OR
Nana

-4-

Altona

Isabel
Unces 1 1/2 unces
Pet1leit
Franca
Lllurei
Dalla
Oullo de plata
Quilo de plan

LIVERPOOL
Tinta anterior
Obertura
s ecan telegrama

01.5.

5.09

OIL
5.93

5.15
5.81

8.61

ThIel

5.04

11.19
II5U

11.40C bo .0a

9.93

IL
11.07

511. I
11.47!

1 ee,
(171 11.99,

a,

I

11.14

1 10.03
lo

..,144

N

3.65
el

O.
5.64,
3.701

O.
5.11
5.77

$ .65

5.75

i

I

t1.50
13

11.39
12

ce
/020,
10.21

a.
10.43
10.48

o.
I D.
10.10 1 11.00
10.56 ILII

10.67
14

10.59I t1.10
13
10

1.„

10.20; 10.451
10.19.
10.33

10.56!
tii

a o
10.751 mal
10.001
10.551 it.t0
3r

1

OPPet
Lueg
6.41

UPAR
151mer
6.49

9.31

542

015

6.33

8.37

9.18

1/0 MO/1t.l eh
I

e

1

Astunouni
: !

5.53,

5.601

5.46

Dlap.
10 20!
;
l0.aa

4

•

Å
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SIMPTI (Liverpool)

Alatanerle.

ad.

5.31i

5.76

Tuca snleglog
Obertura
Teles
Serron ! elegrame . .........

48 a 48 1/5
$ 0 1/1
al

57 • U
64 e 51
Per 11. S. A. - Vagon 10 de buit
40 a 40 1/5
14 sil 1 II
' 11 (Priatel
• .0net
40 a 43
..... «
55 3 4 5 tir I II de farina.
Pel Mord. - 't'arena: 13 de Wat. 9 de
30 1/5 a 40 'red
1s 1/5 0 14 ferina
I 9 d'ordl.
SI e 41 lit (Prev il Ni PIN la Eltittert 014 /1
»Ni
II • 414
soase me. gama carro

Ilerotettm)

nent.

El governador rnanifesta ahir
a la nit als periodistes que fan
informació en aquell centre oficial, que II havien sollicitat
permfe perquè per la radio es

Xtpre
Aloa
Narra ¡Mate
11 a 45 1/9
Salsa
Negra Cutelld -.45 a 45 0/11
Negra Mataren ..
45 a 43 1/9
Roja
42 a O 1/5
Elvlsaa
a 38
NOVA 7011
Mal/Oren
a 55
Taus M t erl Or
(Preua en rala ela SI quilo,. aeitle ele. Obertura
•
dainudt cerro pamemas)
XelaCe
Polpa remolatzs este.
"Erlerircils"
33 a 33 1/5
Alpe
Idem Oil (1. ,crrent .
14 1/1 a 15
balsa
Polos remolinee palatt 1 80
Tulle de coeo
13 a 44
Ferina de Illcou
11 37 a 18
r-, • nn
eta reo du1108,
AOVA ORLEANS
ese 0am . 01: carro Barcelona)
Tinca Impeler
Alfalf prlmere
a a 1/5 Obertura .
.
.....
Anta serene
7 a 7 1/1 Iteran letegraMa
Palla brgell
Tanta
2'30 a 4
Palla torta
è ' a 1/1
Aleo
Puna ~vera
leepadene
Ralea
(Pretie en peseetes eta l 27•11011
11111e1 Carro airemos.)

ordi urgen i °marea .... . .. . ...
la • 11
.58 ift
1/2 a 22 1/8 Cingle 11011116414111,
• ti 1/11
1/5 a 50 lit
1-.1 uarbge ..........
111 lit a 1t (Proas en PUNIU, NI 16 In 1111104
Me. Aunaos vago) meso
.:Preu en pesareis, cae de
ounta.
damunt carro Ilareskina)
ARRIBADES
tenme* 4
Seta'«
Tercera

dir-pel motiu que el reglament de la radio, en la qual inf u rvé., cono
lo
sabut, un interventor de IT5tat. prohibeix teta mena de política.
A continuació va dir el gew. rnador que la onlicia havia
di.esolt, en un deis carrers de;
dislricte del Sud (segon. municipal), tina manifestacid d'autos precedida per una banda
que anunciava la randidaturz
r e peblicana socialista, perqu
ne, tfl j a el
permts correepe-

CENTRE COTONER DE BARCELONA

ALTRES GENERES
GARROFES

Oral Aragei 1 Esg arro
Croe
BU» u analus
veces 04 4151a • 5,
Peninle Jale
'AärIP

podes fer propaganda i dona
una de les candidatures que
Bullen en les eleccions.
-N.-) he pogut donar aqueeta

qual suprimirá extraordinàriament
aquest mes l 'arte de Comunió reglamentària. No obstant, per6, la
Junta espera dels exercitants dels
josepets que, a mes d'assistir al susdit acte, procuraran tots oferir la
Cornuniei del mateix diumenge per
a les intencions de la Lliga, a l'objecte d'omplir el buit que suposaria
la falta d'aquesta práctica dt pietat.

66'00
65'40
66'00

Amad i Navarra .......
17 o 51
COMMM mrrem
110 • 125
Castells auperlor
48 1/5 a 47 Mallorca
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cas ella corrent -ah a 45 1/2
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44 e (I 1/2 valencia e. clasee
Sil 5 8 7
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110 I tte
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11,55 118
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ar alt 69/03- 110 " lis
re:0141
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More«. Plata .--. 38 1/5 e 38 3/4
ails • .airl ailY ••
136 a 190
Orcll cauro
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Prtue en pe. eses *U 111 anula,, sreb
otni -irgeli emisores...
7.5 e 35 1/2
lec. 1.nuint carro -serreta/la)
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•
•••
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NI a 711
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/16 • 116
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Mal,

Mango

umpod

talunya s'assegura qtM, Si tui es
prendran lotes les garanties neceesnrieil per tal d impedir la suplantació de vots, no es rol/creta, en

ele diumenges I die. festine per
tal de posar-le en contaete i
pcder reprendre lee nostree
tasques sindloals.

MERCAT DE LLOTJA
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Raer.

Loadra
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Vomita a overpool , . . . •
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Saetilla,11.2.108
sane•

0u5poN1114.3
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PIADA

(loixt te/tialina (similar° Universal)
Texas
Orleans
6rts
110
159
129
(Base sanea anterior,
lomos' de cornil.: 510 imee
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Se e s .
8.417.000
6.005
4.45 7/8

äntA4242
32.00i, 1
001.000 •
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Diurnenge, 12 d'abril ðs 1931

LA PUBLICITAT

NOTIC1A_RI

Dimarts lnent, dia
14, no deixen pan de
vence la darrera pil.
gina del nostre (liad
y

üloe del
transeünt
COMUNICACIONS
cennunicecions rapides; c¡nest la A tema oitligat deis
pens de les barriadas de Sant Oitzus,,...vt, Sonanote-Bellesguant Pus• Peni.tents, etc. Quan foto inllestija lo foradada del .1(etro que arri';.
cmunicati r
Co,,

fins a rittsisg::da del Ti isba,
;Or,:et Unir retrato Q144 bes acr:at
s mb poco misas pedrisns smir-mos

rb el centre de la ciutat. Par3, Laa.
speranza, el lempo ha pa,nt 1 ena iba tist sepultada com
ncl estacid terne eivinguda. No ea.
en« els fons per on /'rossegues el:
ate ogni

LA PUBLICITAI
MIL»ni ausamtusta
Pisa
Bereeldele. ama
. •
e'eunimila &nenes, irtMeSIZI

traerte, Insana
olores eadtee

Divisene- s, • ami, mol el deporta.
meto os jo viajan, una banda campeara d'una ',Mena de nieots i minyenes.
uniforma': aue boinas verdes. Na ieiS
stit ' urs s: ent r e s is 13 i ele 23 anys. Se
n'hi trobcven dc trei les idos. D01:: $
FI, mogueren sin sivarri que ultrepsse tot el que pugui dir-se o inueinar-se.
Es comportaren lamentabletnent, yergonyesartenr. He °lujar bastans, i sol a
l's(frise, ni a cap país semi-civil :taus
dels que conec, he hogeit de sofrir co-

sa sena'ant.
la Un, 40;nercat, doncs; dista, ara,
sera cada feote. I it SOkieneit en tupen
tralec(e i en aquell tren, cae imagina
que, 3 1 fa na fa, afrib mis o ne:3u
aaageracid 1 dignitat, pasto el matriz
en tests eis trans que el: m'ele fastilos aflueirtn a Cite!,
&lidieis

Olgurs maje per

mito,

aquistes vergonyes? re 'ocultase la pointrusos que ene priven d'ag.o:fa
li cia de f errOS:rril3 pe r a posarati fr.,
eillora, pera raetuail situació de teans- Tenen por autoritat lea odiaste asear.
p,i publica eroquesta barriada no dionietel per a salvar-se del desprespol durar mas. Denuncien& a l'Afuntatigi quo el: contagien tols
non les deficiMeiee de l'actual 1 unidore? No ho si. Els pe:zapen docents,
es eomunicaeid trowesidrie, que arrieón febles per a imponer-se re.
»fi a je, AM. del fetge a tots. 3tfja Petut
Ad, els instint: desforma, de sonlora &u de l'efsdnauda a la placa de
Mensa &Ose, i cree que el remei tnls
Cotalunyel, i jo tintinar. Un»
refine de les paredes elgiegibrie e • wrgent
, ole pedo, aPlicar-lo le: Compaules carrileres, adoptan! KM model
volushleiee tan, a riivinguia cOnt
especia: de ve hicle, a Visa' deis que
la Bonanota que usoltes regades es
té destinats a cifres ?nenes de carrega
venen preciad, a fer per carvis, d'aanimal, força ntis pacifica, i on ais
•
lt que es ¡roben ¡CO dues ¡laica
,neeglimene eswentats feinen (filtrari 38. La lentitud de funicular que
enteren baixans el correr de 3fttntonor se amb mis ferocifet—si o usb 1: FOSSible—a ilurs incontrolables füries.
e refi,..11.1da de la República Argenuns; els tresbords que obliguen o fer
passatge que per desgracia Ita tingut la pego d'outsPegar ansb vu
teetvia que Sorteos retard i el fan
Les malatties
(enviar arras un de doran! a rAtsirupda o a la Beffali096; tot atea ei Isi
oftgint As intimide que soetrnen els
Isarnujoris al final de la linfa, visita
a ?a !oler o i mingitori de N Plago"
DOLOR D'ESTILOS°
de la Bission ovo, e: Veura que el PosDISPEPSIA
AGROR? VORUTS
cctger ?ha de (arreer de pase:Vitela
iNDPITEROJA
,en pie/ arr:bar pub Iraq(' hora al
rusuafforia
atare de la chatas. Exceitentrisfui
MAREES
k:tatternend, per ferVer Sil du Ceifin
LLORA E L'irania». ele.
l':brnurn del Metro o la concessid
d'uno d'brrmancs r<leids i er ondte curen positivament •mb
eríce que poli fi 6 aquesta situacid.

•

BUDELLS

• ••
l'obligaciti de fer dominical'nena el rocorregist Barcelona - Vilano-

L'Elixir Estomacal

va i viceversa. He de ',lujar en ter.
sera. Les incomoditats del viatge, particularment a la tornad.2--que he de
prendre el corren de Madrid--.tats, tos
ro tty, paletee. Cal perd, que es
arribar 14 Primavera aquella molasnes es multipliquen fin; a devenir ilete.
por tibies 4 tamo del, peudo-e.reurtiosiines que penen el: departantents del
Irin coles a Itoes d'enarenaste Per a
linteor-se al, mis inverseniblants
islas, des de Pnegarip bestial, a ehor,
strant p.. la «n'id obscena, fino ett
estdsberteres: simiesco: wat eotsPlieiste

nolestense.

SA1Z DE

CARLOS

Podords tibie digestiu que

viant Hura donad" per modestos
que •igqin, perquè p ugui continuar

de Gibraltar.
Tarnbe a lee Illes Britiniques i
costes de Noruega ha empitjorat el
ternpa i d'han registrat moltee bolres i plovisques per trobar-se
aquella paltos en la zona de separaei6
entre l'an:iciel6 dele Paises Bebeos
i un a depressió situada al nord d'Es,
ebeje, on existeix poc gradient per
consegüent els venta sin) fluixos.
Estat del temps a Catalunya a

lea vuit:
A tota la regió costera es regiatren alguno rulvola alts que correaponen al marge de la zona nuvolosa
que envaeix la mejor part de la
Península Ibèrica i el nord d'Africa.
A l'interior del pala el cel do
completament itere, yen!, durant la
mancada es produeixen rui gate a
les planes de l'in i Sages.

ELECCIONS!
Immillorables ooberte des de
3 '50 pessetes I a la carta
Es porta el servel als ool-logles.
Restaurant:
Passatge del Otadit, 5 I 7
mates carrer de Ferrita)
PASTI LUIS VERSIFUGUES PRATS

Contra eta cuas Intestinal,
INTENT DE SUICIDI

Al correr cl'Ortons, de la barril>
da de Sarria, on habita, intenta posar fia la atea vida Emilia Reig

EPPecialiste
FIstrures. PedisteAN"ECTE
sang. Mete« Almorranes
Tractament NO operatori, NO dolor6s. Pffleig de Gràcia, me De 3 a 6

Dr. Capell

4211EZIZEINEEEMBeZ3112/.12245;•;ffl:•;MNI421::1111INEEBNEIBI
e

Societat Anónima
de CoLtraccions

la uva tasca benifico-aecial.
nTONnMII•MMIM

girarla be el transe veatit
MUNES o gaban a l'Inrevis al
taller sastrería Llena. 3 (t. P Beba)

Galerlas La je tanes

PARAIGOES CANDUS
Porta Furias& 10

DONA
&venid Permanent de Religió i
Culta. Avui, diumenge, a les
vuit: Hiela de Comuni6 amb canta
reglamentiria de la Contraria de
Nostra Senyora de Montserrat.
Seccid Permanent d'EduagI4 i
Inatruccid. Aval, diumenge, a lea

cinc, rifa de figurins, i a continuacid, conversa instructiva. El vinent
dimarts, dia 54, es reprendran novament els Tes-conversa, corresponenes als ldlomes següents: Catalb,

Francés, Castell, Alemany.
twedd Permanant de Relació
Treball. — Les eliminatòries del

present mes d'abril t'oren ahir,
;abate, dia ir, a les cinc de la tarda.
Cal recordar que no pot ésser conocida cap eenyereta acose huye, assistit ¡ baca a les esmentades
nathries. Preguem de no mancar a
la conferincia que per a pràctiques
de ta q uigraies es donen tots el, =esos. Aquesta tingué Por c: dia
del presea:, a les vuit del vespre.

Becei6 Permanent d'Econorrila
Provelmenta.
Llista de la setinana: Dilluna: Consomme a la Veron
Crema Germinal; Dimarts: Rodanxes de lluç a la Magenta; Dimecres:
Mitjanes de vedella a la Limousine;
Dijous: Favea a la Normanda i Es-

Marcs Canuda, núm. 33

Secci6 Permanent d'Organització
i Propaganda. — Es fa avinent a
les associades que el dia 14 del corteza serä oberta la inscripei6 per al

CIORRETRZe PUM: st. Pea, set. 11752

Romiatge a Montserrat, que se celebren el dia 23 del corrent, per
tal de lucrar el jubilen concedit per
S. S. ara') =di.' de celebrar-se el
noch centenari de la Fundació del
Monestir i cinquante anivereari de
la procIantació dei Patronatge de la
Verge Moreneta claman: Catalunya.
A l'objecte que puguin assisttr-hi el
major nombre d'associades, l'earnentat di g z3 serl tancat de
Cultura. La inscripcid zinid definitivaraent el dia s.s. Per a detalle,
a la Secció de Paganients.
Secció Permanent d'Zsports i Excursions. Diamenge, ha 19, excursió a Sant Marcal (Montszny).
Les inscripcions podran fer-s- des
del dia 53 al 18 a Sections Permanents.
&cc:6 Permanent de Cerimonial
1 Festes. — Avui, diumeuge„ a les
sis, IN«, de dansa popular catalana,
en la qual poden prendre part totes
les associades.

Novri5 cigarretes

Cigarretes
Pies. 1-50 els 10

Deepatx: Pel ayo, 50 • Telèfon 14918

El Patronat de Presos Adulto Pobrea, obra de la Societat de Sant
Vicente da Faiil (Sant Sever, 6),
ens manifesta que té pendents de

ACCIDENT DEL TREBALL
Josep Aguilar Mora, de 33 anys,
hagué d'esser assinit al diapensari
d'Hostafranca, per sofrir ferides per
esquine als dita mita i &millar de
/a mi dreta, que li produl una maquina de serrar, al taller defusteria
del correr d'Alpens, 17, on treballa.
Ea cualificaren les indiesdes le;ions de pronòstic reservas.
JOIES VERITABLE OCA810

par a cromares • bon eres, aneu
• la "¡olerla MagrlAti, Tallers, 41
-----

Esteva Cortes e& P relentd sait
al Jutjat de guirdia, on denuncià
que una desconeguta es presentaren
al len doenicili i demanaren a la len
esposa, pretextant que coneixien el
denunciara, la seva cart:113
Suposa que la vondran per a prendre-li el vot.

AIGUA IMPERIAL VICHY
UN CARRETER FERIT
En entrar en una fabrica de cervela del carrer de Casanoves, el
cetro que guiava TranquiRf Agustf
Sales, de 43 anys, Vagan una de les
rodee i el t'el; cauce a terca, i
pasea per damunt d'una cama.
Renta de l'aceident amb esquineament de teixits.
Fou assistit al dispensari del cal:.
rar de Sepúlveda, on qualificaren
les lesiona que sobria de pronòstic
reservat.

Na Teresa

de totes menes

1

Projectes
1 pressupostos
Fittbrlea de ciment 1 cae
hldrikulica
Sant Joan de

En baixar del vaixell que procedia de Mallorca a Gabriela Carbonen
ni prengueren un rellotge d'or, que
valora en mil pessetes.

Diputació
ACORDS

DE LA COMISSIO PERMANENT
La Comissió Provincial Permanent, en la seca darrera sei.
8i6 adoptà, entre altres, els
següents aCOrds:
Aprovació de diversos pressupostos relatius a treballs
d'obres paliques que es realitzen per administració.
Aprcvaci6 de liquidacions latives a obres realitzades per
administraci6.
,Aprovació deis projectes 1
otees de condicions facultatives
particular i econ6miques que
han de regir en diverses subbastes 1 acord d'anunciarles.
Aprovacid de les nòmines de
dements de la secc16 d'hornea i

_ ACA

dcnes del Manicomi de Sant Boi
del Llobregat, correaponenta al
enes de mare darrer.
Aprovació de relacione d'Ingressos per codales personal>
de la capital i zones.
Concedir un lot de llibres emb
destinació a la Biblioteca del
Centre Moral del Poble Nou.
Ccue.dir a Romä Escarrer
Serra matrcula gratuita per a
cursar els estudia correspo¡unta a l'Acadèmia da Taquigrafie de Barcelona.
Autoritzar la Direcció del Departament de Técnica i Pretiques Agricoles per a donar un
curset de null llieone, sobre diversos coneixements agrfcoles.
al Sindicat .kcei6 Cultural Malgrateno, de Malgrat.
Els telefona da

LA

PUBLICITAT
s6n ele sagilenta:

TALLERS D'IMPREMTA

1 9603

A DE SORTIR:

:RAFAEL CAMPALANS

ALS

JOVES

ISCPPT Pe • TP1.1 (41 Y:4 t v111%1 runßtenrrriersgarrctcreeeriamennertusem

Preerni

de GABRIEL ALOMAR
Preu, 125 otee.

LLIBRERIA CATALONIA

Ahir a la tarda es presenti t
l'Hospital Clínic Tomis llorad Anton, de seixanta-vuit anys 1 demani
que fos guarit del, ulls, 1 en
que no podia ésser admès, per no
disposar de llits, es trague un ganivet de :a butxaca i
fseersalenc. oll, la qual cosa eviti ecu

17, Plaça de Catalurtya, 17
1,44,44,444,44444.44.fflaaapapepeta••••44; Vieß.»11+114444444.

!En! M i li tg l-PA
Avul, diurnenge,
SUCULENTS COISERTS
A 8 I A 18 PESSETE8

A instincia de Maria Morera fou
detingut Josep Carril Riera, com
autor de le timada de 300 ?metes

o

Dents

BERNET — Sastre

MULLES
JABIES
t1.RSTALLER LA

Delnee Cernerte Oime elle
fonl de melar edeeeleT

Blanques y Brillants

primavera . estiu.

F eDenfds
1 Puig
DI

Lee dents nenes, lomea, blanquea
brillants I les genivea termes
rosadee, son el resultat d'una netela perfecta de la boca. Si el vosee sonriure motora un dentar roe
1 malalt, amb les arrels descarnades y lea genives päl • lides i leblea.
•orno l'enomeneda •130Cet bacterias, p rodufda per redundó. Cal
que cerquen repidement un rnmei.
Kolynoti blanqueía I enfortelli lea
/olivas pes-que destruielx ele microbio que p roduiexen aquel. nofrImente. Hoeu Kolynos al meti 1 a
la ab durant deu-dtee 1 la blancor
Ausee, PIIRDZEIC mear

de les vosees dents minorare al
menys de tres graus. La brOMgra
antiséptica de Kolynas s'introdoebt
edhúc en els dota mes patita, eta
neteja p rofunciament i extíze
se gun 101a ele germana pa. us.
Kolynos elimina lea panículo' termentadas del ~lar. neunilltag 1
en/partida el color groguenc
denla,. &eme que ~Maní el deay
mea mfnim.
Per tal que lea voalrea denti
com parles, cal gua imm_enems
aval ratlelt NI{ dierl de la Crema
Kolynoe.

aroal nna

t

VIOUA DE FRANCIA()
P. FELIU I VILA
morí el dla 1 d'abril, a 80 anys d'edat, timare, de rebuts
ele lente Raramente I la Benedloold Aeoetbllea
" (A. O ea
Ele gua fIlls Jaume, FranCeSe, JOSep, Anna. :Xaras
i Salvador, billa política Artur Guieli, Filomena Canals,
Paquita Taultita. Concepoid Hontoriol, Teresa Bieto
i Aseurnpaid Hartaren, :Ate, robles, ndta patalea Monta.
serrat Furquet, besnetee, germana Mula Reventas
vfdua de Pret. nebotz, nebodes. culata I ramilla tota,
en recordar ala una ambo,' I conegute tan irreparable
pirdua ele preguen que se servelxin &asistir als tunerals que, pel bd de l'aran% da la difunta, se celebraran demlt, dilluns. die 13, a do. quarts d'onz e , a
l'sealaiia parroquial de %anta MadrOrta, pel qual favor
ele restaran *grane.
Per respecte a la untada% del templo, el dol es dibna

por aeonuarat

14

de que fou víctima la denunciant
dia g del carrera a la plaea del Pi.

Administració 1 venda:

LLORENS

CONSTRUCCIONS

blIZNISIVIEBORBEZIEMZEZEIO21933WriiiIM91111111111111•1111EN

TCJ4r 7 7•10

NEy RES

participa als seus distingits
cliente que ba traelladat el seu
dOiftleili a In mateixa Rambla
de Catalunya, 45, principal, i
que ha rebut les novetats de

NOTA: Durant els dies d'exposició, a tots els
a compradors
de calçats de senyora se'ls abonarà
lli
un 10 per 100 de l'import de la seva compra,
E adquirint mitges a escollir a la seva satIsfaccid,
▪ de la grandiosa varietat de classes que té la casa.

ERCEL-ttla AIGUA CC Mi
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IIICAllfeC3 e AA et r*.I74
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Vegeta aquesta extraordi.
näria EXPOSICIO:

El geòleg estafe doctor M. rama
i Sane ha estar elegir per unanimltat membre corres7onent de la Societat Geològica del Perú, en merits del seu notable valor clentific.

Tabacs havans

RAMBLA DE LES non!, 10
Telefon 1872(1

ABDULLA
Abdulla Imperial Proferenoe

Magatzem: Avinguda d'Ileärta 208

INSTITUT DE CULTURA I BIBIOTECA POPULAR DE LA

I3urt, de so anys, ingerint una regular dosis d'àcid clorlddrie.
En greu estat iota portada al diepensar corresponent. des d'on, de i pres de l'asaistencia d'urgencia, bou
traslladada a l'Hosp:tal de :a Santa
Creo i Sant Pau.
S'ignoren les causes que la indUlren a adoptar tan desesperada resoluci ó .

Medalla Ce Plata del Treball, per
la labor realitrada co els recelas
congreso°, internacicu:als Prernsa
tecnica, ata senyors F.n Teodor Calamina, president cic l'Asse.ciaciS Espanyola i Director de la revista
"Electricidad. Medn:ca y Fundicien"; En Martí Carrid i Comes,
president de l'OLcina d'Iniormació
de Prenota Tìcnica i director de
"La Piel y sus Industrias". i En
Frederic Montagut, director de "Molineria y Panadería", e:5 sens compa n Ys de Junta Directiva de l'Associació els han ofert un sopar íntim, que va tenir efecte al Restaurant Martin. i en el qual es va posar de manifest la cordialitat que
existeix entre les publicacions del
ram.

TOPADA D'AUTOMOBILS

in

INAUGURACIO DE L'EXTRAORDINARIA EXPOSICIO DE MODELS DE
CALÇATS DE SENYORA

,,„

Breguen! ',lada
guino LUDO Unto Gabinet 01,
tomiallo dirlelt per facultatlu.
Rambla de Catalunya, 8
Forran, 8
Rambla del MIL 37

a

AVLI

ja, que da al que correspon la instrucció del surnari.

UN FERIT
Al cerrar de Parlo, cantonada al
d'Urge% toparen dos autos i resulti unb feridea gratis Josep Ortega Penaranda, de 38 anya, el qual
ton portat a l' Hospital Clinic.

"-u ,• er nrni.•••••n nrefetee

E 14 BARATO

Per um advocat de l'Estas diques.
ti Delegació d'Hisenda ea doni
compte el jutjat dir guirdia que CO
un estaca d'aquieta :tocantes s'ex.
pingueren unta pifiasen de :so pestetes que ida falsea.
Per ordre del jutge de guSr d i a la
denúncia t'usa al jutjat de la Llos-

CORTS CATALANES, 013.
BORLES, JOIES , TAPI3305
IMP r 9118 d000rsold, pro-

pärrecs a la Milanesa; Divendres:
Espic a la Niçcise; Dissabte: Son:CE de taronja a la Riphi. — Classes
de les tardes. Dimecres: Pite de
gallina a la Regencia i Corona a
la Diva; Dissabte: Gua Gran, Due
i Centre de Moka.
Menjador econämic fetnera. Funciona a diari, d'una a tres. Per un
dinar solt, .3 pessetes; per abonamera setmana, angles i mensual, a
pessetes; per abonament (un mes de
duraCiO). 7 dinars, 3 pessaes.

LA PREMSA TECNICA
1 PROFESSIONAL
Amb motiu d'haeer-se eencedit la

J. CASARA, Rima eloeolallsta
de malalties de la pell, llagues'
varicosas 1 %toneles
Taller., 29; d'U a i I de 5 a 7.
FeetitIE, d'II, a i
gesaitate.
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mere tricote.
Os venda: Premie* fume« etnia!'

le» Abadesa«
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SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Silenció general istmoderica d'Europa a les set del dia te d'abril
de mi.
Sota la influencia d'una depressió
que pasta pel desert de Sahara, de
ponent a llevant. aumenta la ni,volasitat a Espanya i nord d'Africa,
i plou a les proximitats de l'estret

L'ESTAFA', i

rus

pegament factures de roba i precias
comprar-ne mi.. Es deuen infinitas
de bona de Ins i cal ate n dre les
badila al, presos. Han de pagarle motu bona de menjar, 411» demanen malta ex-redoma i amb cla
bons poden evitarlie possible. reincideneiei.
El Patronat espera que no l'abandonaran els bona bareelonins, en-

paaraaaciazaarseaaaamiamanamemaaivi

•-:
Barcelona, abril de 1931.
Lelsastriteun
11104 metal Matat cenia& MI
eltaleatlala
amaga.a. - sarta mesé toma to satratl tu la CV
se la
is.
se a5
si /grana el Mol mintares
tunea
dada
*Mal Miar de gata Mari a de Sopen, s usa tuerta ‹Porms.

Rb'a. de ¡es Flors 30
n/2.141111•1•13n./Mer,021.4~..101.

oceavramma,

vawmaguivimmumell
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Es curen prenerd

PaPAINA OMPOSTA
C

CASTE
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VincTo : %maese 1 Centres d'Especifice
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LA PUBLICITAT

ELS ESPORTS
FUTBOL
CAILPIONAT PENINSULAR

And ea:mangad el campionat peninsular, i coma primera data ja hi ha
signas partits ajornats.
Heus ací els partits i ärbltres d'avui, i els ajornats:
Partits d'avui:
Deportivo Coruha-Real Murcia, Inaausti.
Real Unión-Real Celta, Escartín,
Alavis-Sabadell, Melcón.
Barcelona-Cultural de Don Benito,
Sancho.
Ruina, Madrid-Sevilla, Quintana.
Betis-Real Sociedad, Arribas.
LogroSo-Cuitural Lebnesa, Ostalé.
Racing Santander-Arenas de Guacho, Sansebastian.
yaläncia-Iberia, P. Serrano.
Encontres ajornats:
Per al dia ro:
Alfonso XIII-Castelló, Vilalta,
Patria-Badalona, Espinosa.
Per al dia 26:
Valladolid-Athletic de Madrid, Lloyera.
Real Afadríd-Eclipte, Vallan/.
ELS EQUIPS DEL BARCELONA
I DON BENITO
Ahír al matf arribaren a la nostra
ciutat els jugadtks i delegats del Club
.Deportivo Balompóé, de Don Benito,
el qual equip ha de jugar aquesta
tarda a Les Corta contra el Barcelona en el primer partit eliminatòria del
carnpionat peninsulars.
A la tarda varen visitar els campa
de Les Corta i del Sol de Baja del F.
C. Barklona, i feren molts elogis de
les instaHacians de l'un i de l'altrc.
Palesaren la satisfacció que el pro¿ni la noticia d'haver-se d'eliminar
amb el Barcelona, puix que tenen la
seguretat que l'anada d'aquest Club
a Don Benito en l'avinentesa de jugar-se el seren partit constituirà un
gran esdeveniment.
L'equip del Don Benito que jugarä
arruesta tarda estarä format pels setienta jugadora: Ara, Mariano, Säncure, Chales. Moraba. Taguas, Monchö, Ruiz, Valles, Ponce i Marchan.
Per la seca banda el Barcelona alineará el seu d'aquesta manera: Nogués. Saló, Mas, Martí. Roie, Castillo, Diego. Goiburu. Samit:er, Arocha i Sagi. Suplents: Ilriach i Pedrol.
Aquest partit començarä a dos
guarra de cinc i serä arbitrat pel biscal Saracho.
A un quart de tres de la tarda celebraran el partit final del campionat
de Catalunya amateur c;s primero
equino del Tärrega i Palamós. Cas que
en finir el temps reglamentar; d'una
hora i mitja aquest partit na s'hagués
decidit. es priSiongara la lluita mitja
hora mes.

CAMPIONAT DE
CATALUNYA
Sigma cotegoria preferena

Partits anunciats per a mi:
Gracia-A. O. Vilanova.
Vilafranca-Gimnàstic.
Granollers-Atlètic.
U. E. DE SANS - U. E. SANT
ANDREU
A un quart de cinc de la tarda, al
camp de la U. E. de Sans, tindrà avui
efecte un interessant partit de futbol
entre els primera equipa del club propietari i el de la U. E. de Sant Andreu.
En arnbdas onces s'anuncia el debut
¿'alguna elements que prometen destacar-se cörn factors positius en la propera temporada.

CICLISME
AQUEST MATI AL VELODROM DE SANS
Una americana de cinquanta quilòmetres cona a comiat da les matinals
Amb la que tindrà lloc aquest
mati queden acabadas les reunions
matinals d'aquesta temporada al
Velòdrom de Sans. Es aquesta, de
comiat, una de les Inés interessants,
puix que els corredor; saben que
del resultat que en aquesta carrera
obtinguin depèn que formin part en
els primera programes de tots els
velódroms. Per això, i aprofitant
l'ocasió per a dilucidar una qüestió
d esupremacia, loan demanat els corredoro aquesta carrera. BenagesPlans, Lloret-Murall i CapdevilaMembrudo, els equipa que més han
aconseguit destacar en aquesta mena de carreras. volea demostrar que
la seva superioritat és una cosa real
tancant la serie amb una victòria
que convencí els que encara dubten
de la seca valor.
Per ultra part, la reaparició de
Sucarrat . , Plans, Molins, Guardia i
el debut de la parella gracienca
Baró i Enjuano augmenta l'interès
i obre un interrogant sobre el seu
resultat, molt mes després d'haverse confeccionat l'cquip Blanco-Rovira, dos excellents pistards que donaran molt a parlar aquesta temporada.
Els equips són:
Benages-Plans, Membrado-Capdevila, Lloret-Murall, Blanco-Rovira,
Molins - Romea, Sucarrat s - Burrull,
Moya - Cavaller , Rosers - Monreal
Gnärdia-Martin. Baró-Enjuanes i
Armand-Manuel.
La carrera constarä de 30
metres amb sprints per sèries, les
quals seran tres, i en nombre de set
tandas.

Despees de l'americana s'efectuaran diversas carreras en tandem,
assaigs per al Premi Sestil, que ha
de començar el dia 25 d'aquest mes.
Els socia de les entitats ciclistas
gaudiran de l'acostumada bonificacid.
AVIS ALS CORREDORS
La direcció del Velddrona de
Sana fa públic als corredors que,
per tal de procedir a un repàs dels
v iratges i del pintatge de les cordes, no es permeträ l'entrenament
durant el dilluns i dimarts vinents.
A partir de dimecres, els entrena.
mento estaran reservats exclusivament als corredors que lean de participar en les carreres del dia as del
que som i les del 3 de maig, així
com als inscrito al Campionat Interclub.
Al mate:x lampa està prohibit
l'entrenament d'stayers i sprinters
a la cegada, per a la qual cosa hanran d'observar-se les disposicions
interiors del velódrom, que determinen les horas de tres a cinc de
la tarda per als stayers, i de cinc a
set per als sprinters.
Estan tan:bé prohibits els entrenaments amb bicicleta de carretera.
Tots els que no figurín inscrita
en les primeres carreres, aixf com
els routiers, han d'aprofitar els matina per a l'entrenament.

BILLAR
EL CAMPIONAT DEL MÓN
DE BILLAR A TRES BANDES
A la darrera reunió oficiosa convocada per la Federació Espanyola
d'AAficionats al Billar hi assistiren
la Federació Espanyola, el senyor
Sana°. que representara les illes
Baleara, i els delegats presidents
dels clubs afiliats a les dites Federacions. En la dita reunió quedä
constituida la Comissió que ha de
tenir cura de l'organització dels
campionats del món a tres bandes,
que se celebraran a la nostra ciutat
el dia 21 del vinent mes de maig.
A fi que no es presentin dificultats
1 no hi hagin els inconvenients que
aquestes gratis competicions porten
en si, un delegat, en representació
de la susdita Comissió, que pertany
a la Federació Catalana, aha desplaçat a París per entrar en negoclacions amb la Federation Internationale des Amateurs au Billard.
EL CAMPIONAT D'ESPANYA
A TRES BANDES
Donat el molt interès que ha despertat la e g ebraci6 dels camplonnts
del món a tres bandes que ha de
disputar-se a la nostra ciutat, hi ha

un veritable iracas per eonaixer
quina seran els representants en
aquesta gran competició que ostentaran la representació d'Espanya.
Auturitzada per la Federació Espanyola, la Catalana s'encarregarä
de l'organització dels campionats
d'Espanya a tres bandee.
Ea compta com a possibles participants jugadora que pertanyen a
la Federació Catalana, de Bilbao,
Valencia, Madrid 1 Balears.
EL CAMPIONAT D E CATALUNYA DE SEGONA CATEGORIA A LLIURE
La setmana vinent començaran els
partits corresponents als jugadora
de segona categoria, en disputa del
campionat de Catalunya A Mute.
Deis possibles campions es destaquen: J. Bofill i Castelló, del Barcelona. i Ristol. de Manresa.
Aquest campionat es disputarä als
magnifica locals del Billar Club Barcelona.

PILOTA BASCA
CLUB BASCONIA
Per a as-ui al matí aquest t anunciats els següents partits al Frontó
Principal Palace:
A les deu del matí.
Primer partit, a cistella, grup C,
Valentí-Kiriki contra Romero-Vil'alba.
Segon partit, a cistella, grup B,
Chinchurreta-Viladomiu contra BolU-Guasa.
Tercer partit a cistella. grup A,
E. Bo-Ródenas contra Steegmann
A.-Marin.
Quart partit, a cistella, entrenament, Recalde L.-Berrondo contra
Costa (C. Barcelonis)-Steegmann
F.

RUGBY
AVUI AL GUINARDO JUGARAN UN INTERESSANT
MATCH L'EUROPA I L'ESPANYOL
Aquest matí, a les onza, tindrä
lloc al camp del Guinardó un match
entre els primera quinzes de l'Espanyol i de l'Europa, que tan agradables partas esa feren fruir en el
finit campionat.
L'Europa té la intenció de fer
jugar alguna reservistes, en vista
al pròxim campionat de segons
equips, per la qual cosa esperem un
renyit partit amb una possible victbria espanyolista.
.A

sKET-BAL.t.

EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA
—
La jornada d'aval podrà decidir el
lloc de líder entre l'Espanyol i el
juventus
Avui el campionat de Catalunya
en3 presenta una jornada interessantissima, amb un interés acumulat pel partit Espanyol-Juventus,
que decidira quin dels dos ha d'ocupar per ara el primer lloc. Heus
aci el programa total d'aquesta jornada:
Grup A
Es p anyol-Juventus, ärbitre MOnerris.

Europa-Patrie, ärbitre Estany.
Laietä-Martinenc, ärbitre Medina.
Gräcia-Barcelona, ärbitre Nanchis.
L'encontre entre el Gràcia i el
Barcelona tindrä lloc al camp del
Sol de Baix.
Grup B
G. Badalona-Iris de Mataró, arbitre Valldeperes.
Esportiva de Matara-B. Isiontserrat, arbitre Valla.
Iluro de Mataró-C. C. Hospitalet,
arbitre Sust.

Diumenge, 12 d'abril de tfla1
Van d'Aneó ea direeei6 a Mermas,
Liérdana i Pamplona, final de la.
primera etapa. 8o'soo quilòmetres.
Total de la primera eta p a: 366'400
quilòmetres.
Dia 6 de juny. — Segona etapa:
Sortida de Pamplona, Tafalla, Tudela, Magallón, Ríela, La Almunia
de Dalla Godina, Calatayud, Alhama
de Aragón. 341 .400 quilòmetres.
Neutralització de cinc horca per
a menjar els concursants a AlhaDékm en l'article de diumenge
ma i visitar el monestir de Pedra.
dita i aquestes variacions san tart
p assat que la välvula de ràdio en
Anada i tornada: 36 quilòmetres.
més importants quant més torta
emplear-se
com
a
detectora
no
es
la
Sortida de Alhama, Calatayud, La o
inclinació de la característica de
fa altra cosa que utilitzar el seu
Almunia, La Muela, Saragossa.
fa válvula; per consegüent la
poder
rectificador
i
que
per
la
de111300 quilòmetres.
välvula detectora sera aq ut ilice
uella que
tingui una
Total de la segona etapa: 388'000 Creció és precia regular la válvula
més, inclinació
de manera que treballi en la part
mentre la detecci
quilb me tres.
estigui regulad;
en el punt Inés favorable de la
Total general de l'excursió: 755300 curva de la seva característica, amb
ca.
l'objecte que ¡'alternancia positiva
quilòmetres.
racterística del corrent de reixa. El
no
sigui
igual
a
la
alternancia
nentdu
ve 'arrn
El reglament del Gran Premi de
e palificaci6
mb ta dneotcéc
te ,iclóca.iteeei
i abrí es produeixi la detecres que
Turisme ha estat aprovat ja en totes gativa
cid, que no és altra cosa que un rendiment
les say as parta i tot seguit serä donat
que
una
válvula
determi,
redreçament de corrent.
nada pugui donar com a detectora.
a la publicitat junt arnb interessants
La detecció mes utilitzada és la
Anem finalment a veure l'objecte
detalla referents a aquesta imporque se'n diu detecció per la caracMach!) de baixa freqüencia,
tant manifestació esportiva.
terfstica de reixeta en la qual redese aram
amplificació dels sons au.
tecle de redrecament Es obtingut re- diblesdirPr
cona a conseqüencia de la
gulant la ampara sobre la porció
detecció de les oscillacions. Si es
X
curva de la caracteriatica del cortracta de recepció de música és pro.
rent de renca, entenent per aquesta
cía abans que tot que l'amplificació
caracterfstica alimentada la curva
CAÑOTO I SOTRAL A BARde fuina freqüéncia no provosat
que uneix entre elles la tensió i el
mis mínima distorsió, cosa Den
CELONA
corrent de reixa. Aquest corrent de
edi.
fía d'assolir perquè els sons epa.
L'empresa del Palace ens fa sabzr reina neix des del moment en qué
culs es composen en general d'una
que han arrihat per actuar a Barcel6la reina es fa positiva amb relucid
nota fundamental a la que acozpa.
na els notables boxadors gallea Ca- al filament I per consegüent perque
oyen diverses vibracions hartnei.
floto i Sotral.
hi hagi detecci6 Es precie que la
ques, d'intensitat variable, i tate!
Cafioto Es un pes mig fort que ha reixa sigui portada a
un potencial
elles han d'ésser am p lificades
boxat diversas vegades amb
positiu respecte del filament Aína
p orcionalment i conservant Ilurspro.
/lea d'Alfara i que fetra indicactissim es realitza fäcilment conectant la
lora relatius; del centrad el tiett
per a box-ar amb Logan. Sotral Ea un resistdncia de fugida de la reixa
del co sera modificat, o deforme
pes mitjà vencedor per k. o. de tota del cantó positiu del
filatnent i no
els adversaris que ha tingut a la Pea deformació en l'amp lificada e,
del catad, negatiu. La regulació de
baixa fre q üència pot provenir ta
nínsula, entre ells el madrileny Emili la resistencia esmentada permet, de
Martínez i el eatalä Blanch. Sotral ha
l'adopció de válvulas que no si:
mes a enes, actuar sobre el valor
estat assenyalat diverses vegades com
adequadea o d'un mal reglatgs
del potencial de reina fina trobar
a prEper adversari de Lorenzo, el el valor niEs favorable, o sigui, el
d'acoplaments parásita existents
tre les diverses parta de
campi6 peninsular de la seva categovalor que aseguri una detecció
ría de pes.
cador
de baixa freqüencia,
mis complerta. En aquest sistema
nos al p rimer cm, que Es el mi
MICO-DI MANSO
de detecció ha d'intercalar-se un
freqüent,
hem d'observar que eaM
condensador de valor molt petita
En el programa de la vedada que
el filament de la primera válMa
entre la reixa i el cantó positiu del
s'ha de celebrar dimecres, a base de la
amplificadora de baixa freqüentia
filament. El fenomen de la detecció
revenja Logan-Preciso, ha estat inclers
actua una tensió variable, que proen aquestes condicions és el següent:
un encontre Micó-Di Manso, el qual
voca variacions del corrent anedic
permetrà apreciar la forma del proper
Suposem que arribin a la reina de
en la välvula. Si aquestes variaciont
adversari de Robert Sanç en el match
la välvula un tren d'ondea recosdn la imatge fidel de les varia.
que abans l'estiu es farä per al
luidas per l'antena i que el condenclans de la tensió de reixeta no
sador de sintonta quedi carregat poCampionat peninsular dels pesos flanhaurä
deformació i alzó soban:
ger.
sitivament per la primera alternancia
p assarä quant la välvula treballl
de les ondea cimentadas; l'altra arla porció rectilínia de la caracterísmadura del mateix condensador,
tiea, tot al contrari de la detecció
conectada amb la reixa de la válPerò aireó no és del tot suficient,
vula retindri una quantitat d'electria mis aquesta porció rectilínia
citat negativa, que en consemiencia
d'estar situada enterament en la rerepulsara una altra quantitat d'aleegid de les tensions negatives de la
tricitat positiva cap a la reixeta. Si
FUNCIO PER A AVUI,
reina, is a dir que les fluctuacioas
per més simplicitat suposem que
de la tensió d'aquesta no comuni.
DIUMENGE, 12 D'ABRIL
no tenim conectada la resistència
quin mai una tensió positiva duran:
de reixa, aquesta es torna positiva
Tarda, a les 415
i atrau un cert número d'electrons
el funcionament de la válvula. He n
vial abans que si la reina extras:.
que no poden separa-se d'ella parGRANDIOS PARTIT
tira, una part del corrent electrnú
que el condensador els barra el
ARGOITIA - UGALDE
pas. El resultat sera, dones, que a
es deturat; si l'amplificador is pe
transformadora aquests funcionan:
cada alternäncia positiva la reixa
contra
aleshores en buit tant temps «iza
captan un cert número d'electrons,
GABRIEL - GONCE
reina sigui negativa i per eee.
mentre que durant les alternäncies
güent no hi hagi corrent, i en ras
Nit. a les 1015
negativas amb relació al filament no
funcionaran en carrega quan la cal
produirä cap atracció d'aquella corMONUMENTAL PARTIT
sigui portada a un potencial pos::::
pústula. Per altra part, la càrrega
JUARIETI II - CAZALI8 II
Aquest funcionament alternada e:
negativa no es pot dissipar i a cada
buit i en carrega provoca una de
arribada d'un nou tren d'ondes la
conlra
formarid irn7, ortant que ha
càrrega negativa creixent de la
LARRU8KA I N-MA ROE L I NO
evitada totalment: per impedir,:
reina acaba per produir una dismis'aplica una pila de polarització
nució continua del corrent anódic. A
Demà, dilluns, tard a: No
a
gativa a la reixeta parque sempn
mes que el corrent anadic segueix
hl ha (unció.
tingui potencial negatiu amb relad
les variacions d'alta freqüència de
filament; aquesta tensió és dr
la tensió de reixa, va disminuint per
Nit: Debut de Onalndla.
ferent segons el timas de vilvala
consegüent (le valor. A la fi del
Onalndla - Marquina contra
i pot arribar fina a 15 volts i mes
primer tren d'ondes la reina ha
Mallegaray - Llarraga.
encara. Ja hem dit que la calma
d'ésser alliberada de la seva càrrega
en baixa freqüéncia ha de treballa:
negativa suplementaria i a n'ain0
Detalla per cartells
sempre en la porció rectilínia de h
tendeix la collocacid de la resistencaracteristica; entre les diverseo
cia de fuguida que ha de portar la
välvules recornanables citaren: II
reina. El valor de la detecció ve
B 406 que treballa a una temió ro
en primer !loe determinat per la
gativa de 15 volts i tumbe la B
forma de la característica del corEXPOS1CIONS D'ART rent de reina i com que aquest és eqsucearaamubn claomateixa tensid don
aproximadament de la mateina fordeformacions rdreecam
nt p int
s eite
n a. m 'e'e
e
ma en totea les vàlvules de ràdio,
qualsevol d'aquestes pot comp:ir el
Si l'aficionat té en compte les çl:paper de detectora. Pecó les variaservacions que en aquesta serf:
CARME BERNADES
Aquaretle.
cions de tensió de reina es converd'articles hern fet de la manera tosí
PERE 014881NYER
Pinturee
teixen en variacions del corrent andMANUEL 8LA5CO
assequible i fuguint de conceptet

La vàlvula de Millo con'
a detectora

O

A

PRONTO NOVETATS

SALA PARES
MANOLO

HUGILM

Eacultura

Fina

st 17 actual

GALERIES LAIETANES
CORTO CA

, ele

MOTORISME

Expoaleld de pintura, escultura

III GRAN PREMI DE TURISME DEL MOTO CLUB DE
CATALUNYA

es

sent

satisfet quan va

pentinat amb

Amb les observacions obtingudes
en el viatge d'inspecció, la Junta
Directiva del Moto Club de Catalunya ha confeccionat l'itinerari definitiu per on ha de transcórrer
III Gran Premi de Turisme del
M. C. C. al tenor següent:
Dia 5 de juny. — Primera etapa:
Sortida de Saragossa. Osca, Jaca
encreuament amb la Vall ¿'Hecho.
179 .600 quilòmetres,
Neutralització de cinc }lores per
a merjar dels concursants i visita
independent a la Vall de Hecho, bosc
d'Oza i Vall d'Aneó. Amada i tornada 106.3oo quilòmetres.
Sortida de l'encrenament de la

arta decorativas, de
“Une Quanta"
A. DE FERRETER
Pintura
P. JOU
etcultuea
R. ROQUETA
Dibulxon
0. DE MART1 Expot/o16 totogßnl.
J. ARTIGUES
FM, al 17 actual

LA PINACOTECA
PASSEIS os DRAMA, $4
PORCAR
Pintura
Fina 41 114 actual

J. BTA.

SALA

BUSQUETS

PAidE10 DE DRAMA, $8
Moblat 1 obieetts d'art
LLUIS MORATO
Pintura
Fins al S14 55 actual

SALA BARCINO
II. SARGA SIMON
(apostad teeleoolonada da pintura
madama
ANCLADA, COLOM, OALIVEY, MIR,

11131I1U1. ato.

Domina el cabell al seu gust; fixt, 1 abrillanta el
pentinat per tot el dia, SENSE ENGRASSAP-Le

deixar residus a la pinta.

12 d'abril, a un quart de tres

SALA
BADRINAS
Diagonal, n.•

PALAMOS - TARREGA

in
1 obJeete, d'art
expollole da pinturas 1 &bulles

(Final Campionat de CataItnya Amateur)
A dos quarts de clac

OAIIPIONAT IYEIPANYA

C. D. BALOMPIE
F. C. BARCELONA
mvartoit DANDY" a rala, no •xletelx. En el ose que us l'oferelen venut o aervIt &ti, a raig,
reeerdeu momee que en sortireu enganyat. Us donaran gat per liebre. ExIglu arreo
"VARON
Olf11110YM entlaaeonat, ädhuo a cal barbar, miel vós demaneu 1.0010 "BABOR DANDY" legitima
tqui ge asevIr.voela en flasoone INDIVIDUALS PREANErATIL Petelaantent

Camp16 de Catalunya
LIS 0011711
Zntrada: 2'50 Erre.

460

nobles

da alinear

Del

4 al 17

abril

A-IILIPS HA CONSTRUIDO UN RECEPTOR
PARAVDA
cada recepción existe un receptor PHILIPS o n das extra-cor
tas. cortas y largas..
Con a rr eglo d .su p resupuesto encontrará usted un r ece p tor PHIPa r,'

LI PS enchutable d ir ectamente a la

red del alumbrado

MONTFALCON
Qu'O•o

fe SimM. t-1 Marga
1114411ures rs Relego e-e Tapiases
•44ars. t — (Pinol Porta-Perrieul

IMPRENTA DE

LA

PUBLICITAT

Carrer de Barbarli, 11 1 13

e:10$

2517. nuevo retrato.
g'4,1/91 Pata la tacuelna de
enlacia local con potree I
aandad rearaz.iosas
mODflO 2531, suero reCePtY

MOMIO

'Standard" dotado ne ente
.00 nenensanamento Preo,
neatreao

Diumen g e, tl?. d'abril de 1031
massa científica, y ema que en construir un aparen de radio obtindrà
el mäxim renditnent, i sobretot podra sempre esplicar-se els lefectes
que observi tant en ei que fa raferanca a la detecció co m a la part
amplificador:, dalia o baixa freqiiencia.
ENRIC CALVET

De "El Autonomista",
de Girona
• i..A RADIOTELEFONIA Y UNA

ESCUELA DE LOCUTORES
Ajenos a todo interés de empresa
y atentos sólo al afán de que !as
asanifestaciones artisticas, culturales e industriales que se combinan
'rotor de una emisora. sean
...,.perter.ItS de" progreso y dc la seriedad del lugar desde el cual las
emisiones son radiadas, no podemos
rallar por más tiempo Cl mal efecto
aue en nosotros y en la mayor parte de los radio oyentes produce la
desdichada labor del más destacado
de los locutores de Unión Radio
Barcelona, el ya 3ubMado ventriloCUO conocido por — creski", a quien
:os directores de la emisora barcelonesa dan rienda suelta para que
lance al espacio los fruto, no siem^re culos 7i clepnradoe de sa repta-anoria

De las "cosas" de Toreski, se poesía contar y no acabar. La más
seciente, tuvo lugar durante la retransmisión de las procesiones sevidel Jueves Santo. La emisosa
de Sevilla radió interesantes y belliMOS trabajos literarios, llenos le
amenidad y diri g idos a difundir por
ei mundo entero los prestigios v
atractivos de las incomparables fiestas religiosas y radias. también. numerosas saetas, cantadas con unción
y estilo al paso de las imágenes
de las diversas cofradías. Pues bien:
' el locutor de Barcelona conocido por
"Toreski". que intercalaba anuncies
rompiendo la unidad de la emisian,
radió uno de ellos de la siguiente
culta y especial manera: ";Didas!
;D:clas!... Para bodas, Hotel Florida", 1 "soltó" a continuación: "Señores, me he equivocado y lo he
dicho al revés: Para bodas, Hotel
Florida, y, después... didas!" ;Es
de suponer el efecto que tal groierfa
produjera en los que escuchasen la
emisión, afanosos de reeoier, al traces del espacio, la ernocionan'e
nifestacian de las mast icas expansienes da la lírica poptaar sevillaual
Y esto no fué todo. Situado junto
a: micrófono retransrnisor, Toreski
:lustraba la radiación de las "saetas"
con ja7eos propios de una sesión de
cante jondo. Aal se le oyó repetiaamente lanzar ";Oles!" extemporáneos. "Hay quien tiene manitas
de plata y tú tienes garganta ae
eroS", "Eres el rey", "¡Así se canta!" y otras flamenquerfas por el
estilo que culminaran en un "Abre
otra botella. Juanito!" muy propia
para fomentar la leyenda de que
las procesiones sevillanas son una
iuerga irreverente en la que Baco
tene mejor culto que el Crucificado.
También repitió Toreski varias veces la "gracia" de ";Siéntense, que
lo veremos todos mejor:" y como
el pobre hombre tiene sus pretensiones de políglota, "disparó" con
an bárbaro acento que haría entreotecer de indignación los du.pól.:,s
de Moliere varios ";Ça, c'u,, epaant!". Menos Mal que al desfilar la
cofradia ae las cigarreras no se le
asurria tararear ritmos de "Carmen", ni hablar de navajas, ni de
ligas, ni de "toreadores".
Va siendo hora de que por quien
debe y puede se controle cuidadosamente la cultura y la discreción de
:os locutores. Que las emisiones llegan muy lejas, y lo que sale de la
antena de Unión Radio Barcelona
ro es lo más adecuado para acreditarnos ante el extranjero.
N. N."
h-wasaNIMO•
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Vendes al comptat I a taminia

El micròfon indiscret
"En Patufet" tumbé s'ha adonat
de i es oral:es:es de sestea radiada:u.
Després de tanteo vegades rota -1
lesaice que tolsern s ap ha fet
dels acudits ¿"En Patufet". ara
stress es veu precisat a protestar
d'una manera aguda i divertida del
l lenguatge barrosa- cmprat en lea
emissions.
Llàstima de temps perdut. Certs
Pe r seaatges no tenen esmera.
•

• •

3C1rUfiX la tongada de les protes-

tes.
Las Noticias", "La Nau" i no
s abem si algun altre duari , han ente-

rioritzat Ilur indignació per les desgraciades illustracions parlades amb
q ué fou "jaleada" una diguem-ne retr ansmissió per radio d'un diguemF1 llaneé acte de Setmana Santa.
Se li ha donat tanta belligerancia
le ctoor autor de la gres: jeta ama ell
P. crea amb dret d'inlervenir les
entes humane, i les divines. El seu
d esencert, per& és fatal. Tan senzill
q ue resulta callar quan no s'esti
Segur del que es diu.
iQui es capee de fer parlar con,

LA PUBLICITAT
cal al qui no té contrincant i no té
discreció?
• a•
A propòsit de la retransmissió,
sevillana sota tants conceptes.
si resultes que la dita retransmiasia no ion tal retransmissió i no
passà d'ésser una vulgar radiació
discos, habilment dissimulada?
Brindem aquest supòsit, que no
té res de temerari, als aficionats a
desxiirar enigmes.

Una lietra de Valincia
"Ala radio-oients de Barcelona:
Vos adrece aquestes Untes per
protestar, com ja heu fet vosaltres
mentes vegades, contra l'abús que fa
"Unión Radio Barcelona" per raó
dels anuncis.
A les seues emissions diries ja
In abusa exsraordinariament. Toresky i l'altea speaker ens trenquen
les orelles anula tan: de "Banania,
banania...". etc., etc. Pera, ara ja
ha postal del degut.
Estant jo el Dijous Sant aentint
la retransmissió que la di tio emissora feia de la Setmana Santa de
Sevilla, vaig restar sorprès en vence
que una volta chut el circnit amb
Madrid el senyor Toresky no callaVa, sine, que continuava anuncian:.
En efecte, aprofitant qualsevol moment en qué no cantaven "saetas"
i per damunt del soroll de la gent
de Sevilla i de la música que acerapanyava els passos, se sentia la vea
del ja esmentat locator anunciantnos tota tina mena de productes els
noms i excellancies deis qua!, ens
sabem ja de memäria.
Fins i tot una volta, que el speaker sevilla esteva anunciant la confraria que anona a passar per davant el mientan, Torealsy no erta
delfsä sentir el nom, tot i engegant
un anunci.
Av:, ja és massa. Aea és ja prendre'ns el pal al ridfo-oients. Cal
que es veja s i no hi ha medi d'obligar la dita emissora que deixe d'abusar d'aquesta manera dci púbNc.
Francesc Carreres i de Calatayud
Ciutat de València."

RADIO A 20 PTES. MES
Les millnrs marques del món

RàdioSelecció-Rosse116,232
Programes per a avui
RADIO ASSOCIACIO EAJ - 15
(25r ma
1115: Cönferincia religiosa dominical, pe! reverend Dr. Eduard
Reman, prevere.
r 1'3e: Fragments de l'apera ''I
Paglineci", de Leoncavallo.
13 . 00: Tancament de l'estació.
T6'00: Lectura d'un conte original
pea notable escriptor Jean 011er i Rabassa.
16't: Fragments de l'opera de Donizetti "La favorita".
tfoo: Música selecta i treballs literaris.

tr'eo: Tancament de l'ettació.
:orca: Conferencia agrícola "De
la conservació deis 'les" , per l'Institut Agsicela Catalá. de Sant Isidre.
m'In: Música selecta 1 treballs literaris.
1f30: Recital de piano a dtrrec
de la professora senyoreta Carme
afussons Viladöt. que actua ahir, en el
concert del Circol Eqüestre.
Programa: "Fantasia en do menar",
Bach; "Elevación", Schumann; "Estudi", Chapin: "Remansa", P. A.
Ma s' sarla : S. J.; "Serenata", Ma!aE5.
Als intemedi s , música selecta i treballs lisesaris.
asar: Coacest eas música espanyala per l'orquest s a l'estació, alternant amb treballs literaris originé,
interpretats pela raneguts artistes Fa
Villasiul.
Programa: "El barherillo del Anapia" (fantasia), Barbieri; "Esc!‘ra
baturra", Deis Villasiul; "Alma de
Dies" (fantasta), Serrano.
2/'00: Cenfs:ancia set:nana! higa
san bo"-elnnina pel pancista senyiar
Enric Perbellini.
Pasmara s "Passatemps", pels Vi; "Gigantes y cabezudos" (fan
tasin), Caballero, per l'orquestra: "Un
matrimoni feliz", pele Villasiul; "La
Gran Via" (fantasia), Chueca. i Valverde, per l'orquestra.
"La obra inmortal y el poeta de
0' 95 amores", pels Villasiul.
"Los claveles (fantasia), Serrano,
,77,77 7 l'arquestra: "A media ver", pele
Viilasita: "Daña Francisquita" (fansosia. Vives, per l'orquestra.
23'30: Música selecta í treballs Eterarie.
zo'oo: Tancament de l'estació.
UNION RADIO BARCELONA
EAJ-1 (340 re.)
"La Palabra", Mari pul« de Pidió
Bleceigna.
8 a fry) matí: Primera edicid.
9'35 a o metí: Seenna edició.
n'Y): Campanndee boririet de la
Catedral Neta del Servei 'feteorold.
eic de Cataltinya. Esta! ¿el temps a
F a - , na 1 a Fa aanya. Previsid del
temps a Catahtnya. a la mar i e les
r utes aeriee
Emissi6 de sohretattla. El
gertet Rädin alternarit unh discos celo-41! "Torre del Orn" (nall doble).
N. Pal a Busquet.. "lava del Alhalrin". R. Cibrer: "Malteara" (xntisl.
R. Aduje: "7' palue'o cic lunareß"
F Atarse,: "El nrfneine Carnaval"
raeleeeleil. T. Serrana: "Serenata fattinera". T . Pernändez; "A n ona" (intertre 77 n tval !ter ;lidien). V. Grey; "Ei
rabanero, sin nombre" heeturn).
rdnard Granados; "Manen" nene.
Musene t : "Itnsmart" (nit

heut), J. Mora; "Marcha espahola)
J. Gómez,
tg'oo: Sessió redicho:linea, carta-

nitrada exclusivament en obsequi de
les institucions benèfiques, asils, he:pitals i cases penitenciariea de la Península, amb discos escollits.
r6a-to: Tancattleat le l'estada
/jan: Obertura de l'estaca.
Audició de discos selectes.
droo: L'Orquestra de listada
terpretari: "Segovia" (pas doble),
Balard; "Ello y yo" (vals), R. Mar'
ral; "Chinita linda" (pericon), J. Be!
cells Planes; "Caprichito" (one-step•
P. Palau: "Olé la Pepa!" (fox), ¿t.
F. Salvat Vilaseca.
Audició a cärrer sic Raiel
Caeanova. "Andaluza", E Granados;
Alborada de "El Sr. Joaquin", Cobacero; "Moment musical'', F. Schnbert; "Marxa tu"ca", W. A. Mozart.
iq'oo: Sessió niñeas dar-ala:cal:
"Malalties i t s actatnent (N'atines
fiera i fruititt", ca'aferensist en setal a per Joan Riba Ferrer.
:gato: Transmissió des del saló de
te de l'Hotel Ritz. A- alicia de hallables per l'Orquestrina Verge:
asisto: Concert a carree ae Maria
Teresa Ganzalez, soprano, l'arqueatra de l'estació. "Cosi fan tulle"
(obertura), VV. A. Mazad, orquestra;
" E! piropo", F. Loneas; "Cami de la
font", Apeles Mestres. senyoreta
Ganzalez: Andantino de la "Sonata
« a "re". W. A. aferart, orquestra;
"Canea de carniat". r To l dri; " Ma ros"
senyoreta
Grnnrä?e7e:
-a "re menor".
E. S-halo-a arnosstra

atoo: Tanesmeat de l'estació.

Programes per a demä
RADIO ASSOCIACIO EAJ-13
(251 ma
Irte : Música selecta.
Tar.cament de l'estada,.
16'on: Mesica selecta.
I6'4.5: Curs radial de Gsamätica
castellana, a càrrec del professor semen Francesa' Santano, de l'Aradamia Cots.
¡s'en: Mú s ica selecta
17'3n: T sacameat de l'estació.
m'esa: C n-est ael tris, de l'estacia.
Praieranta " Masa 1". Ras mana
"La festa erHameen" Gales . ; "Per
al r-eit ames" (se-ealta). Wanpars:
"Carmen" (faata s ia'a Biset: "Les ir"ces de la rosa", jessel.
adoo: Cremita esportiva.
xar5: Coro-art pe! trio:
'Intermezzo", Siede; "Las hilanderas" fiantasia). Serrano: "Flora al
veto" (mama), Nadal Pui g : "Triareriss"
slable) al
2100: Tanearnent
l'es'acia.
n'en: Campar.arles hen-aries de la
Cateara'. Neta del Servei aleteoroltag ic
Catalunya. Estat dl temas a
Euarma i a Espanya Pret"!50 del
temps a Catalunva, a la mar i a les
rutes aariss. Nota merenrológira radiSte t earafi-a res a les linies :series.
t3'oo: lasmissi6 de sobretatax. Tan.
eament Id Borsi del matí. El eextet
Raaits s lte s n s ra antb disco' selectes:
"Niña de Haro" (pas doble) . P. P....u1-, : e ! "Girasol" (blues'. T. M. Canals:
« Pavonada" (tongo), ah Peralta;
"Sentimental", J. Martín VP:131: "La
e-arjera de Arlas" (selecció), E. ReSilfo.

1400 : li/f0/1113Ci6 teatral.
"Amor de nmfieca" (vals lean, de
f. vía; "Une visite a Maitre Pic",
J. Percy.
E4. 151 Secció cinematográfica.
to'ne: M'ennetta "Dirertimento en "re", NV. A. Mozart; "La vitala
alegre" (selecció). F. Leh.ar; "L'Orieraa'e" (melopea arientale), G. Delille ; *Romería del rocío" (pus doble), A. Urmeneta.
r3'oo: Sessió radiobenafica, organitzada exclusivament en obsequi de
les institucioas benèfiques, asilt, hospital, i cases penitenciàries da la Península, amb discos eicollits.
56'oo: Tancament de l'estació.
1730: Obertura de l'estaci6.
Cotitzaciona deis mercats interna&mal, i raunt de valore. Tancament
de Bürsa.
"Triunfador" (pea doble), F. Estere Pastor, Trio Iberia; "Margarid6"
(sardana), • amacois, per la cobla Barcelona; "Elo" (tango), A. Navarro;
"Olga" (vals),J. Francesch, Trio
ria; 'Caneó burgalesa", J. B. Lambert, per l'Orfeó de Cegues de Santa
Llúcia; "Maneis de Portugal" (onestep), Dr. Beato Monteiro, trio
18'oo: El trio Iberia interpretarà:
"Ay— mi Sevilla" (caneó), S. Tena
Perales; "Con fidence d'amar ",
Bruselu; "El pala de la sonrisa" (se.
leceid), F. Lehu; 'Suspira de mi
tierra", P. Palau; 'Vuelta al ruedo"
(pas doble), Aran i A. Miró Bachs.
ro'oo: Transenissie des del sale de
te de l'Hotel Rita. Emissió de danses
modernes a eirrec de l'Orquestrina
Verger.
adao: Sessió de mecen populars
catalanes de camí, a arree de la cantatriu Enriqueta Mas, precedida de
breva comentarle pel profusos Ezequiel Martín, autor de les harmonitraciona i acompanyant.
20'43: Informació eeportin.
at'oo: Campanades háräries de la
Catedral. Nota del Servei 3feteoro16ele de Catalunya. Estat del temps a
Europa 1 a Espanya. Previste del
tenme ß Catalunya, a !a mar i a les instes series.
Cotitzadom de monedes i valore.
Tancament del Borsi de la tarda.
m'os: Semana cómica. Revista
festiva en vera, escrita i recitada pel
popular autor 1 actor Joaquim Montero.
Sardas«
21'202 CMICer1 a arree per la cobla Barcelotia Albert Mara "Espe-

rance", E. Toldrä; "Emitiera", F.

Í
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Puje?: "Renord de Lloret", A. Je.*
cä; "Blat segat", J. M. Soler; "Vallgorgmina", E. Morera; "Maria", J.
Garreta.
22'oo: Noticies cle premsa.
22'05: La romeria basca i les aanses taadicianals: "Echecalte, el gran
haltera:o de la raza", conferencia amb
illustracions musicals, per Feliu Clnteno.
22'25: Concert a CITiet del Quartet yesal Santa Cecilia, amb la colla.
bozació dt l'nrattestra de l'estada.
"Preciase", (obertura), C. M. Weber, ieluestra: "Drii!ce Fano" (g allega). Montes; "Missatge", A. Pérez
Sima, mtartet voeal; Metes= de "Un
sontra d'una tat d'estiu". F. afendelssohn 7 " Pres ¿U herteau", M. Moszkowsky, a seuestra; "El cant del leerem", A. Mestres; "Serenata de tinta Ire ga'ans a una dama", Borodine:
"Mar de vamnany". o ollner, quartet
vocal: "Preludi en do sostingut menor". S. Razhmaninov, orquestra.
ANI!':!6 de discs selectes.
al'oo: Tsnearnent de l'estada.

Neari de P.lio
UN EXEMPLE EXCEL.LENT

GaireLe a tots els paisus d'Europa es ve sostenint una guerra fulminant contra les pertorbacions radiofäniques. No succeeix menys amb
les fabriques d'electricitat, les quals
comencen també a controlar la marina u a prendre mesures enèrgiques
per evitar aquests parásita.
El Sindicas de les Companyies
noruegues d'Energia Elèctrica, en
naa circular dirigida a tots els fabricants i comerciants d'aparells
c:actrics, recorda que en el contraete estabiert per al subministlament
de corrent figuren algunea clàusules
reconeixent a les centrals el dret
d'intervenir enèrgicament quan el
consumidor de corrent empra aparells que molestia la recepció radiofónica.
Una de les clàusules diu que el
consumidor de correr.t queda obligat a introduir, en les cu yes installacions, per un electricista degudament autoritzat per les centrals, les
millares o canvis que aquestes eregui a convenients. De rebutjar el
consumidor de procedir a aquestes
modificacions, pot tallar-se-li el corrent.
El Sindicat de les Companyies
d'Energia Elèctrica compta amb la
coliaboraciat de tots els interessats
per a obtenir una recepció radiofaniza tan exempta de pertorbacions
cnra sigui possible i així arribar a
fer de la rädio l'element important
de cultura intellectual i instrucció
popular que realment ha d'ésser.
DADES ESTADISTIQUES
Segons una informació publicada
per la premsa argentina, el nombre
de radioaficionats a Sud-Amèrica
s'eleva a r.zoo.000.
LA LLUITA CONTRA LES
PERTORBACIONS RADIOFONIQUES
El ministre de Correus i Telegrafs de la veleta República, es fa
ressò d'una petició elevada per la
Cambra de Comen de Nantes, contestant que ja havia nomenat una
comissió per prendre mesures contra lea pertorbacione radiofòniques.
RADIO ESPANYA
Dintre poe tenme comeneerä lea
leves emissions d'assaig l'emissora
madrilenya Rädio Espanya.
La roya emissora, puix de tal
caldrä qualificar-la, donades les modificacions fetea en ella, ti en projecte l'organització d'una serie errmissions verament extraordinkries.
EL LLOGUER D'APARELLS
I EL COMERÇ
Unión Radio ha pretia iniciar un
sistema de lloguer d'enarena de rddio als oients; com que el comen
de T. S. F. es considera lesionat en
els seus interessos, han començat
les negociacions per arribar a un
arranjament entre ambdues parts,
sense que fin g ara s'hagi aconseguit.
UNA CONFERENCIA
A la "Asociación Económica Matritense", sita a Madrid, i sobre el
tema "El problema radiofónico español y el Con greso Internacional
de T. S. II. en 1932", ha dissertat
brillantment N'Antoni G. Pavón.
El conferenciant, la personalitat
del qual Es ben coneguda en el mea
sensfilista, descabdellä cl tema oblate de la sena conferencia, amb
perfecte coneixement de causa.
EMISSIONS DE P. C. y.
La coneguda emiasora del s. Laboratoris Philips, d'Holanda (I'. C.
J.), continua les sever experiencies
d'ernissi6 dedicades a Espanya amb
diversos internes d'antena.
L • emistora P. C. J. prega ala diderats espanyols que recullin aques-

tes emissions, comnniquir, el, sena
resultats.

RADIO
Radio; Rädio, meravella de meracelles, paraula magma que sunbolitzara' una apoca. Epoca del màxim
di:majal-11e; época que tot es resol
a base del motor i al ritme del vertigen que ens volta.
La Rädio, sense desentonar al nos! tre temps, ens porta les grana so1 lucions, ja que amb ella suplim les
mes fantästiques velocitats.
Es la Rädio la nostra companyona
amable i dolea que ens recrea i ene
aconsola, cus distreu i ens alegra,
ens informa i cris instrueix i, en fi,
ens dóna els mitjans de comunicacié mes in y ersemblants. Certament no
hauria de restar cap casa sense donar aixopluc a la rädio; Es quelcom
que en un metí rnolt irnmediat será
tvergonyós no pesseir, tal és la seca
i tal és la gran estima que
/a ràdio sala captar-se de la humanitat conscient. Ens presenté Radio
la seca mame la Ciancia. Radio fou
de nena bona i aplicada i adolescent
apenes, se'ns mostra hábil i enginyosa, la seca tasca dalia rendiments
insospitats i la Sena bondat a tots
admira ¿Qui negara, doncs. la seva
mä amiga a Radio? ¿Qui deixarà
d'honorar-se an-,b la seca rompanyia? Qui no se sentira orgullós
de la seva amistas? Radio Es progrés, és cultura, és civilització, Rädio és el nom suprern dels nostres
temps.
Voldriern donar al lector la sensació del nostre apostolat, de la nostra admiració per la mas moderna
de les ciancics i voldriern acure la
popular Radio mes divulgada encara,
valdrían que tats els bornes es COI>
vcncessin que ella és tecessäria en
la nostra vida; com loa da l'electricitat, com ho ea la liton, com ho
és l'aire. I és que la laaaio no seas
en el seu aspecte recreatiu mereix
estima, silla que co la sena utilitat té
aspectes d'ordre moral inapreciables
Si ens detinguéssim a pensar i
estudiar els casos en qua la Radio,
introduint-se al si de les farailies,
ha resolt problemes i ha induit a
sans costuras, erts meravellariern, i
no °harem, és aixi. Són molts els
casos en qua la Radio, en retenir a
casa en vetllades interessants el
radio-oient, assaborir les dolceses de la llar, li dona ocasia a con>
paracions que l'avergonyiren.., i
fin apreciar valora en els quals no
es fixà abans d'una manera determinada. 1 els casos d'índole análoga
són molts, com stin molts els que
per atzar aíren un dia l'emissió i
conceberen a l'acte noves orientacions que els apartaren de perillasos viaranys.
I és que Radio invita a la meditació
al recolliment familiar,
si se s.: l'amor a la llar, amb gust,
si no sent, aviat contencará a
agrada,. ale, més dur o mas tendre,
tots tenim al pit un cor.
SOLO

El dolor- de

,

l'ESTÓMAC
es cure amb dues r a uleres de

REGULÁCIDO
després de c a da ap a r
ünlc renal que en eliminar
I 'acidesa exeasive ‚deba lts
quantitat riecessisrla per a
assegurar la digestió.
Cm:ele/amere inciensiu pot péneire's a toreo esos-sé:

REGULAEIDD
regulador de Facie/esa de lasten

Tub de 20 ta.uletes: 2 paletee
fa•macie• ; centro.

espee nrct

cf1;i?
L A MONARQUIA NO ES
L'ORDRE
No és la República la que
facilita l'obra destructora de
la Dictadura.
No és la República la que ha
depreciat la nostra moneda.
No és la República la que
ens ha portat a la situació
actual.
Si vols que l'ordre imperi en
la vida ciutadana, l'ordre veritable, l'ordre civil, l'ordre justs
VOTA ELS CANIMPATS
D'ACCIO CALALANA
REPUBLICANA
cellents resultats, estant l'ernissora situada a Inés de cinc qtala:netres
distancia,

Gu grinou rápIdament

Els inventors asseguren ets ,
xos satisfactoria resultats adhuc que
l'emissora estigui a z6o quilernetres.
NOVA ESTACO HONGARESA
Segons sembla, la Societat Honraresa de Radiodifusió té el projecte de
construir una nava estactd de 130 leas
El pressupcst es calcula en pa milions
de ranas.
CURIOSES OB3ERVACIONS
Durant els recents rerratramols
Nova-Zelanda s'han estudiar les pertorbacions que s'ebserven a la reces,ció dueles curtes, problema que ternas
ha venia preocustant els investigadora.
Durant !a darrera sotragada sísmica diversos aficionats l'emissió fe:en experiències en *andes curtes, i
pogueren cbmprevar taie les sotragades feier. comp:etament inencssible
recepció.

vostres reTret:ts amb els

FERMENTS POLIVALENTS GENOVE
indioadlosirns per a notnbatre les angines, grip , forun
culos'. obsoossns. eto., etc.

REIZAS TA

NOVES EMISSORES
La construcció de les emissores
toccoslevaques de Brno i Bohmisch
Brod toca a la seva fi. Noticies de
Praga ens informen que la darrera
d'aquestes emissores será Mangonada
probablement en el corrent mes d'abril.

fe E

CATALZLN
MD MINIOTRACIO: MALLORCA. 410

BARCELONA
CANVI DE LONGITUD D'ONDA
Darrerament la recepció de l'ernis!ora de Ginebra. Otte treballa en ara
metres, era constantment interferida.
Per aquesta raó el 23 de mere darrer han començat els assaigs en una
longitud d'onda de 524 metres. Com
que els resultats són excellents es dana den a segur el canvi d'onda.

Preus de subscripci6,

Un any 25 ptes. -

Nom:
Adreça.

Població,
Cobrament per •

Com a homena:ge a la mundialrnent
coneguda artista Alma Pa y lousa les
estacions russes de radioliittsi6 han

radial cnncerts especials, dirigits per
Walford Urden, organitzats en enemarta jr la genial artista.
T. S. H. POLICIA.,:A
A Anglaterra s'ha estndiat un nua
model de receptor de bntraca, pröveit
d'un senyal d'alarma de forma que es
agents de policia porten un receptor
invisible que els permet etcoltar a dis
täncia les ordres de la "Jefatura".
Els amiga efectnats han donat ex-

a
(Stanatant)

MES SOBRE INTERFERENCIES
La noticia ens ve d'Alemanya. Recentment s'lla editat una paNicula de
500 metres, destinada a consbatre les
interferències i paràsits en T. S. F. i
que es projecta als principal, cinemes d'Alemanya.

IN 111E110RIA:51

ptes.

SIITLLETI DE SlIBSCRIPCIO

LES LLEIS I LA T. S. F.
La T. S. F. ha deseobert un extens
camp d'acció als honres de Beis. Per
a ells s'edita a Alemanya una revista
titulada "Archiv fur Funtauht". A
França, la "Revue Juridique de la
Radio Electricite, i d'Anglaterra ens
anuncien l'aparició del periòdic de
rädio "Lace", que començarà la seva
publicació aquest mateix mes d'abril.

LA RADIO ALS AUTO1INIBUS
Durant la darrera exposició d'automabils a Berlín hom ha pogut contemplar una nova aplicada de la radiötelefonia: el, altaveus als alitanntabas.
Per mitjà d'un micròfon el cap
anuncia el nom de les paredes i carrers, i d'aquesta manera as impossible l'equivocació dels viatgera, tant a
la poblada, com a les rectales.
Un sistema semb/ant exiateix de5
de fa diversos anys al Metro de Nova
York; des del vagó-motor el cap del
tren pbt fàcilment indicat els nono
de les estaciona i els eanaaas pos
altres rutes.

Un semestre 12'50
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Diumenge, 12 d'abri) de 1931

1.•

ELECCIONS MUNICIPALS

Els candidats que presenta Acció
Catalana Republicana per Barcelona
DISTRICTE 1

DISTRICTE VIII

Claudi Arnetlla í Coll

Davld Ferrer i Valles

Java B. Santiosi. 1 Bragulat

Fra

ceso Masaanct

Aindadeu Vives i Roig
Pere Mao i Oliver

atme listevi, *Omi

DISTRICTE

DISTRICTE VI

DISTRICTE VII

Manuel Revcntbs i,Bordoy

Antun! López-Llausät
urne Matzes i Fonts

Marii Iglesies d'Abada!

Estanis/au Duran i Reynals

Rafel Belle de Miquelerena

DISTRIC'it, X
DISTRICTE V,

UMS G. Neide j rn1rri

Santiago Vivancoe i PertM
Märius Gifreda 1 Mono.

insnkir- n

Per

1
eas A.

Mirnial I KAtle

Josep Scatzeuers i Trincnant

DISTRICTE IX

/3arte2eu Andird 1 Ferrera-1'
Francesc Esteller i Fujal

Barcelona,

DISTRICTE IV,

per

C aliollya
Jeep Barbey

Prats

Baket Rabola i Llorena

Ferran Boter i Mauri
Josep Torrens i Gros

per la

llerrilica,
Princtec Campe i Margarft

Manton Barsanedu i Odol

voten-los!

Josep Tomila i Fiera

Manuel C aaaaa co i Formiguera

Ricard Vives i

P4uniongi, 12 'd'abril de 1931
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Informació
A Arenys de Mar
Per tal de presentar la candidatura de coalició catalanista, abusadahir, a la nit, se ce,lebrä a Arenys
de Mar un miting al teatre Sala
Mercè.
Hi parlaren els senyors Josep
de Hita i Xavier de Prats, del Centre Catalanista; Josep M. Miguel,
Eduard López-Catarineu, Josep Tor.
reM i Josep Artigues, del Centre
Catalanista Republici, i Salvador
Millet, d'Acció Catalana Republicana, de Barcelona.
El míting, pel to dels discursos
i les ovaciona de la concurrencia
—que omplia a barrotar el teatre—
resulti un ale complet.
El triornf de la candidatura es
dóna per descomptat.

A Llinàs del Vallès
Abans-d'ahir el Centre Federal de
Llinis del Valles celebrä un míting
de presentació de la candidatura que
patrocina.
Ultra els candidata, hi parlaren
N Andreu Fuster i En Domènec
Colomer, els quals feren rin calorós
e:ni deis candidats i de Ilur ideología.
Foren mole aplaudits per la concurrencia, que omplia completatnent
la sala.

política
La presentació de la
Candidatura d'Esquerres a Tarragona

Sabem que a Madrid
hom descompta el triomf
dels republicans.
El primer acte del
i pi, aleshores, seria
canviar el nono de Plaga
d'Orient pel de Fermín
Galán i García Hernández.
farà la nostra Diagonal?

2.on Que fins avui, i encara a
causa del solt que motiva aquesta
Iletra, no ha estat cursada i era retinguda en poder meta disposat a
presentar-la una volta efectuades
les eleccions municipals, per creure
que podía ésser un handicap per a
la candidatura que el Casal Català
Martinene patrocina.
3.er Que, segons es desprèn, no
pot ésser deguda al motiu que especifica el solt, puix que els ideals
per extremistes que siguin han tingut sernpre el meto respecte quan
eón noblement exposats. Els de
"LOpinió" niel mereixen, dones,
encara que discrepi de la forma emprada per a fer proselitisme, que
cree exceasivament crin i poc polida.
Accepteu, senyor director, el testimoni de la nieva consideració i
ade afectuosament vostre S. S., Joan
Castells."

Al Teatre Tarragona va celebrarse dijous passat el miting de presentació dels candidats a regidora
de les esquerres.
El teatre estava abarrotat de púHic, que demostri la sera fe en el
triomf de la candidatura i subratllà
amb grans aplaudiments molts deis
passatges dels oradora que feren da
de la paraula.
Va presidir el senyor Maciä Mallo!, del Partit Catalanista Republicä, i parlaren els senyors Galés,
Prat i Miró, del Centre Federal:
Gelabert, Roca i Lloret, del Partit
Catalanista Republicä, i Floresvi i
Rariz, del Partit Socialista.
El programa de la candidatura
pot sintetitzar-se en tres aspiracions
ciutadanes: escola, beneficencia municipal i aigua, com a afers de realització immediata.
L'acte acaba a dos quarts d'una
i e: públic desfilä ordenadament comentant d'una manera cálida l'ideal
esquerrà.

La "Juventud Monkgules de Barcelona » fa
una propaganda descarada a favor dele candidats
de la Lliga.
Tots els residus monàrquica espanyolistes que
resten a Barcelona—mau•

ristes, pupins, romanonis.
tes, etc., —donen els seus
vots a la Lliga.
Barceioni:
La teva dignitat de catalä et veda de contribuir
a aquest triomf de la Monarquia que s'em para
amb el zoom sagrat de
Catalunya!

L'èxit dels catalanistes
Sort

dimissió
senyor
Castells i
crua
poc polida"

P

CATALIINLI

Per l'escola catalana
Per la formad() de
la nostra joventut

Feo-vos soci de l'AMSOCinerlä Protectora de l'Ensenyanca Catalana.
dillisten-vos a Palestra.

Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana

PALESTRA
Barcelona

Meses *electorala que canvien d'adreça. —
Les oficines municipals del Cens estaran
obertes tot el dia
DItioultata sorgides a darrera hora, han obligat la
Junta Municipal del Gens Electoral a canviar eta locals
on havien d'ésser metal-ladee les meses electorals deis
dIstrlotes I Secciona a continuaold esmentades:
Districte VI, Elecoló 35. Cerrar de Muntaner, 142.
Distrlota VIII, Ileoci6 20. Carrer de l'Arcàngel, 8.
Distrlote X, 8ecold 24. Aving. d'Alfons XIII, 318.
Les Oficinas de la Junta Municipal del Cene Electoral estaran obertes avul, diumenge, des de les sis
del matt.

EL "CAS" DOMINGO
DAVANT LES ELECCIONS D'AVUI

Un comentari
'La Nau" d'abans d'ahir, després

L'actuació dels nostres
bornes a l'Ajuntament

"La Nau' publica intervius del seta
redactor senyor Molins 1 Fàbrega amb
els nostres amics Claudi Ametlla i
j. Tomás i Piera sobre el respectiu
punt de vista davant la feina a fer a
l'Ajuntament pels nous regidora que
La candidatura
surtin de les eleccions d'avui.
Heu-vos ad el que han contestat els
de Badalona
Candidatura que presenta a Ba- alludits senyors:
Claudi Ametlia:
dalona la Coalició d'Esquerres Ca"—¡Quin és el problema dels que té
talanes:
A
Districte T. — Domènec Riera So- plantejats Barcelona que mis can preocupa, voleu saber? Donas el que en
la, industrial; Bernat Bonet Ferrer,
Per l'anide 29 han estat elegits
dimptable; Vicenta Mana Badia, con- realitat mis preocupa i deu preocupar
eis deu regidora que pertanyen a
a tots, el financier. La hisenda munitractista d'obres; Pere Vigo Giró, de/
aquesta vila. N'hi ha dos d'Acció
amere.
Catalana Republicana, dos regionacipal de Barcelona is tan problema tan
Districte II. — Francese Brell Mes- intrincat i tan vital per la vida de la
listes, un independent, i els altres
republicana a
tres, enginyer; Baldomer Colls Galo- ciutat, que per més temps que hi dedicinc, catalanistes independents.
bardes, dibuixant; Estere Pujols Caquem pecarem sernpre per poc. Encara
La setmana passada a Sort no es
sals, industrial.
el diner és la sang de la vida municinadara de res més que d'eleccions,
La
del
Districte III. — Jeroni Coniller pal.
era e; criteri general que aquestes
Massaguer, mednic; Alfred Rogado
serien molt ren7ides; tot feia supo—iCreieu que podrä ésser de molta
la "prosa
comptable; Emili Rodia Noia, importancia la labor que faci el nou
sar, no obstan t , que seria consideimpressbs;
Emili
Serra,
Vidal,
del
rable la majmia catalanista repuAjuntament?
i
de
Come:T.
blicana.
—Això depèn, en molt, de quin sigui
Districte IV. — Josep Costa Ay"L'Opinió"
La sorpresa fou general quan va
el partit que aconsegueixi l'hegemonia
merich,
propietari;
Narria
Pi
Forsaber-se
que
els.
monàrquics,
prela
següent
Iletra:
Hein rebut
en el consistoH. Si, com e's de entre,
mero, mestre; Pasqual Bosque Sann,
reient la desfeta, solament huaico
"Sr. Director de LA PUBLICIvidrier; Antoni Rossell Anton, pa- Acció Catalana Republicana treu les
presentat dos candidata per a ocuTAT.
majories, l'obr aque pot fer el nostre
leta.
par les minories, i que, per tant, els
Honorable senyor: lis prego
Districte V. — Salvador Sabater partit, que té hornea de govern que són
sis presentats pel Centre Republicà
gueu donar cabuda en la página
alhora liberals, peró acose la tendencia
Casals, dcl tornera; Josep Cases CosCatalà eren proclamats regidor; per
di:leen/laceó política— llar on ha
ta, industrial; Joaquim Majó Misé, a que tan aficionats estan certs ele.
ao.
aparegut en el diari de la rastra
menta esquerrans, poden estar seguris.
Els colore republicana, adornats prZpietari.
digna direccid un sot que nfallusim que la Ilavor del nou Ajuntament
Districte VI. — Martí Angles Busamb una llaçada de les quatre bardeix de manera ben directa —, senserá
altament profitosa per la ciutat.
res, anejaren tot el dia a la façana quets, del amere; Joaquim Alsina
se que per això calgui invocar la
El nostre partit es distingeix molt bi
Bilbeny, del Contera; Proenpi Faura
del Centre.
hei d'impremta que m'empara,
de de tots pel seu afany de fer caldAquest es veié abarrotat de gent Martorell, del Comerç.
liciariment a la nota de referencia
earla str :6s i no per aixd deixa d'estar
Aquesta candidatura estä composta
desitiosa d'intervenir en els coque segueix:
mentario que de la victòria es feien d'elements pertanyents al Centre Re- al:unyat perquè creu que el milloa canSota el títol de "Una dimissió",
scruatirisme Es aquel l que proclama la
publica Catalä, Acció Catalana i
per a tots els gustos.
diu LA PUBLICITAT d'aquest
neressitat d'acabar amb tot In que
Unió Socialista de Catalunya.
Sens dubte que aquest exit Es dematí que "per no estar conforme
(Estorba per fer obra positiva.
ornb el catalanisme de "I;Opini6", gut a l'activitat desenrotllada pel
Francesc Camb6 ha dit que
"En l'Ajuntament de la ciutat, si
Centre Catalá Republicà, la qual ha
=lis al socialisme i a altres exJa
inquietud politica ha para- vo'ern conservar el prestigi de Barceteernismea, ha dimitit la presidèn- fet extensiva als principals pobles
lona, cal revolucionar multes coses, pedel partit judicial amb tant d'èxit, litzat la construcció a Barcee:a del Casal Martinenc .el senyor
ti en cal conservar maltea altres. ReJoan Castells".
que aval es pot dir que el partit de lona.
Aquesta nora, que no sé qui pot
Sort es eminentment catalanista reAquesta afirmació és total- sot e; problema econòmic, del qual ja
haver inspirat ni eis móbils que per- publica.
ment inexacta. El període ac- us he parlat, hem d'anar seguidament
Podem felicitar-nos, danos, que a tual és un dels mis intensos
segueix, m'obliga a declarar:
a reformar i reorganitzar la BenefiSort, on fins ara baria regnat un
r.er Que la mera dimissió, realcencia municipal, ami en molt mal esquant
a
construcció,
i
no
són
caciquisme digne dels temps mement certa, data ja de darreries del
tat, cal que ens preocupem de debò, de
les
corporacions
les
que
edidierals, shagi designat per a regir
raes de mara passat i que la sera
fiquen, sinó els particulars, que la qiiestió de l'habitació pels treballala vila un grup d'Imites que compcausa cal cercar-la en motius de dedors. ere cases barates que sigila de
ten amb la veritable simpatia del i és encara molt més significalicadesa que no es aquest el lloc on
sieb.i. orates i no encarides per intere
tiu
capotar-los.
noble.
venc ons innecessáries i cal que continuem, peró uralt intensament, la labor
que fins ara ha portat a cap la Comissió de Cultura.
ike
"Finament, una cosa puc i clec asseIfJOCI ICIO
gurar-ros, que els bornes d'Acció CaPROTECTORA
talana Republicana que vagin al nou
Ajuntament no seguiran les petjades
de la Lliga ni tampoc les dels del Par74TAH:LY;
tit Radical, i això cnt sembla que ja
és dir molt.
J. Tomäs i Piera diu:
—Aquestes eleccions tenen un gran
abast polític. Els clutaaaass de Barcelona, diumenge que ve, elegiran, no ho
dubteu, als nostres horneo, que han de
palesar enseres ei seu catalanisme integral i la fidelitat dels catalana al
pacte de Sant Sebastiä.
En el pacte de Sant Sebastiä se signà un compronús revolucionad al qual
hem estas lleials i ara demastraem fins
en arriba el nostre republicanisme, que
va tan enliä con-1 el nostre catalanisme,
que tothom sap que és molt.
—iNo temes que la pluralitat de
candidatures d'esquerra aíavoreixi la
Liiga?
—Na en tinc cap por. El nostre poble és molt liberal i el seu liberalisme
ii indicará a qui ha de donar la sera
representada'. No tInc ni el mea petit
dubte que l'Ajuntarnent que sortirà
diumenge de les urnes será republic à
i cata'anista en la seso majoria, com
Ompliu aquests butlIelIns 1 framelea-las a q uälsevel d'aquestes adreces
passarà en gairebé tot Catalunya Alai)
que vás en dieu pluralitat de candidatares d'esquerra, és necessarj en les
actuals circumstancies. Cal que el noble
Corte Catalanes, 592. pral.
digui ben clararnent el que pensa i
amb qui sol airar. Ara tots eis matiArca, 1, pral.
sos d'opini6 tenen la sera bandera al
carrer i cadascú seguirá aquella que el
represeati tense «mimas, com no hauria pogut ssser de cap altra manera.
Ara que, com al començament, es quan
cal &limitar els campo de tota, i no que
portats per una mal entesa necessitat
nat l'any
de prolessM
de coliaboracia augmentéssim .1 confusionisme pollee a glie ens baria abokabitant al Careen
p i.e
cat aquest parèntesi de vuit anys de
Poblara
desea ¿ose," son de
dejuni potaje. Mes endavant, sabedor,
tos. (ralla on som i del que som, potser podrem parlar d'enteses 1 d'aril'Assoelael6 Protectora de l'EnsePalestra, paran i la fUOill duna
nences; ara no era possible ,
nyanea Catalasta,lagant la f uota mensual
mensual
leuda 1 el donatiu voluntari
d'un punt de mira concret, no
teniu cap programa en presentar-nos
pesseles.
de--____,essetes.
de _.
en candidatura?
a'e 1931
de 1931
...... de
de
—No. Petaca que jo no havia tingut mai la mes patita intenció d'anar
a l'Ajuntarnent. Ile acceptat lanar en
candidatura per disciplina i per servir
els ideals de Catalunya i de llibertat;
(Ilicazara)
(S ign atura)
per res mis.

Sant Hilari Sacalm
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de publicar el telegrama adreeat per

Marceni Domingo al senyor
telegrama publicat oportunament per
LA PUBLICITAT—, hi posa el següent comentan:
"De les paraules del senyor Marcelli Domingo es dedueix:
Primer: Que el senyor Domingo está en desacord amb els seus companys
del Directori de l'Esquerra Republicana, puix que aquests no han volgut la
coalició electoral amb les "izquierdas
barcelonesas" (o sigui amb els lerrouxistes i els seus aliats actuals) i
només admetien la coalició amb Acció
Catalana Republicana, Recordem prou
be que "Estat Catalä" atínela una comunicació escrita de refús.
Segon: Que el senyor Domingo "deplora" l'actitud del seu correligionari
senyor Albornoz, pera) no el desautoritza. Val a dir que el senyor Domingo
no te segurament facultats dictatorials
per a la desautorització fulminant que
li ¿emanaren els directins de l'Esquerra Republicana de Catalunya.
Per cert que, segons ens han dit, Es
molt possible que el desautoritzat pel
Partido Republicano Radical Socialista en aquest plet, sigui el senyor Domingo i no el seny-or Albornoz.
untna+e

SEGIMON ROVIRA
RECORDATORIS DE COMUNIO

LES IRREGULARITATS DEL CENS

B ARCELON I
Criatures de cinc anys
que tenen vot
"Las Noticias" d'ahir publica un
interessant reportatge de Llufs Aymami en relació ami) les irregularitats
del cens de Barcelona. Heu-ros ad uns
fragments de l'esmentada informació:
" En cambio, en nuestra ciudad son
muchos los ciudadanos en ciernes que
tienen derecho a ir a les comicios. Niños de teta, niños que van a la escuela y juegan por las calles de la
ciudad, han sido elevados a su mayoría de edad por obra y gracia de los
confeccionadores del pintoresco censo
eleatoral.
El maestro forjador don Gerardo
Alegre nos ha denunciado un caso...
dun l icado. Durante la semana ha recibido un montón de proclamas y candidaturas Siempre por triplicado. 1.:n
sobre a su mimbre. Otro, a nombre de
su hijo Gil, de seis años, y otro a nombre de su otro hijo, Pedro, de nueve.
os chicos estila que no caben en la piel.

AVIS ALS

A los muchachos de la vecindad muestran con orgullo los sobres recibidos.
—Nosaltres tumbé anirem a votar i
vosaltres, no. Lli, eli I
Y el bueno de Gerardo Alegre está
muy orgulloso de ello. Ya tiene unos
hijos que votan.
—No todos les ciudadanos pueden
decir lo mismo —ha dicho.
En efecto, le hemos dado la razón.
Ahora, sin embargo, hemos de rectificar. No es el maestro forjador el único ciudddano barcelonés que tiene hijos menores de edad con derecho a votar. Después de la denuncia del señor
Alegre, llega a nosotros la noticia de
otros casos parecidos.
Sabemos que el primer actor don
Pedro Segura ha visto con la natural
sorpresa que su hijito—;de once meses!--está incluido en las listas del
censo electoral. Sabemos también que
el doctor Serradell, habitante ea la calle de Méndez Núñez, número 6, tiene
un hijo—Enrique Serradell Farrera!,
de seis años de edad—que también figura inscrito en el censo electoral. Y
tiene el voto, precisamente, en el colegio donde su padre—el doctor Serradell—debe actuar mañana de presidente de mesa. De modo que este voto no
pasará, porque el doctor Serradell sabe,
can absoluta seguridad, que no tienen
nIngtin hijo de sesenta año, de edad,
aeofm consta en las listas...
En cuanto a los hijos de don Gerardo Alegre—de seis y nueve años—que
fi guran inscritos en la sección 56, del
distrito IV, con los números re i 12—,
oantando, según el censo, 27 y 28 años
te edad, respectivamente, nos asegura
SU padre que no irán el domingo al
oaleglo... electoral. Lo advertirnos a los
itterrentores de los distintos partidos
pol'Vcos, porque a estas horas, posiblemente, dos apuestos mancebos estarán
dispuestos a hacerse pasar por Mjos de
su padre y éste los declara, desde ahora apócrifos.
Estos casos han llegado a nuestro conocimiento, sin buscarlos. Los secretanos de los partidos políticos, que no
han podido descubrirlos hasta ahora,
harán muy bien en dar instrucciones a
sus interventores. De lo contrario, nos
exponemos a que estas elecciones tan
transcendentales, tan importantes, resul ten un juego de niños. Porque si
hay ciudadanos—como el forjador don
Gerardo Alegre y el médico doctor
Seradell y el actor don Pedro Segura—que, impuestos de sus deberes cívicos, han denunciado la irregularidad,
¿quién nos asegura que no haya otros
ciudadanos con media docena de churumbeles, qué vean resuelto el problema económica de ur.a semana haciendo
votar a sus criaturas... corregidas y
aumentadas?"

"MAL PER MAL.:
Un article molt divertit
Es del senyor Puig i Cadafalch
naturalment, el publica "La Veu", sota el curiós titol de "Mal per mal, vo-

ELECTORS DE BARCELONA

Han quedat contestades a domloill la totalltat de les consultaclons rebudes a les Oficinas d'Acoló Catalana Republicana
relativen a saber on tenen el vot els electora, I que passen de
cinquanta-quatre mil.
Aquest träfeo enorme ha d'haver motivat necessäriament la
pèrdua d'aiguns centenars d'aquestes respostes, Ja slgul per
deficliarcies d'inacrip216, de obpla o de repartIment.
Tots els ansíes que, havent-ho p reguntat a temps, per aquestes deficléncles no hagin rebut avui la comunicació d'Acoló Catalana Republicana dient-los on voten, poden acudir encara
aquest matt a les Oficines centrals del carrer de Corts Catalanes, 589. Com que Ilurs consultaolons estan convenlentment
catleccionades, els seran donadas de paraula les indlcaclona que
contenia la carta que no han rebut.
Les Oficines centrals d'A. O. R. despatxaran, també, en la
rneaura quo ela permeti l'afiuänola del públic, les consultaclons
que formulin poraonalrnert ¡lis electora aquest matt.
— Recorriera a tots els electora catalanistes republicana que
trobaran a les Oficinas d'II. C. R. candidatures par a ella I per
a Bus untes, I que la propaganda particular a caen, al taller
I a refinara ér. efloacissima.
— ;y o han d'oblidar als electora que, d'acord amb eis precaptes legals, als pot desee exigida a lacte do votar l'exhibizió
de la obdula peesonal, de la cartilla militar o de la llicencia
absoluta, 1 que, per tant, cal que vagin a votar provea d'un
d'aquests documents.
— El rodaire que vota suplantant un elector varitat ós
doblement noclu, perquè dóna un vot a un candldat indesitjable
I pren el d'un adversari, que pot basar un catalanista republicà.
Cal votar d'hora.
— Alguna amics ea quelxen que no ola haguem dit on voten
sonso que ene ho hagin preguntat. No és nostra la culpa al el
govern acrenguer manà treure les instes d'electora d'un padró
de verte vell de set anys. En el cura d'aquest periodo, el setenta
per cent deis electora ha oanvlat de dornicill, 1 trames partes
on Ja no viuen, tot Ignorant Ilur domIcill veritat, com han fet
altres organitzaolons, haurla motel Hangar papar I no orienta r

ele electora.

— Tots els clutadans majors de 23 anya, com p lerts el die
10 de malg da 1930, eón a les illstes electorals al figuraven Inscrita en el padró de vena de l'any 1824, I alab encara que mal
no hagin votat ni s'hagIn Inecrlt personalment en el cene electoral.
— Recordem a tots ele electora oatalaniates republIoans
que dlumenge hl haurà un repartidor de candidaturas d'Acoló
Catalana Republicana a la porta de cada cotiegi. Una pancarta
amb aquesta candidatura els amienyalarh ala electora.

1

Es prega a tota 1 a tothom que vulgui saber el
resultat de les votacions
a l'hora de l'escrutini que
tingui la bondat de no fer
irrupció dintre el local de
l'entitat "Acció Catalana
Republicana" ni de la redacció del nostre diari.
Pertorbaria la nostra
organització d'una manera
ben innecessària, per altra
banda. Car, mitjançant
uns potents altaveus, tothom que s'estacioni a la
Granvia podrà seguir e&
modament per a 011 per
a nosaltres les incidències
de l'escrutinL

taré la Lliga". Heu-vos-en ad un parell de parágrafs molt boas:
"Aquesta frase vais oir-la abir, al
Passeig de Gràcia, de boca d'Iras joves
que departien sobre política.
La frase sembla despectiva, però esta
plena de seny i d'eaperit pràctic_ Vol
dir que s'escolleix entre dos mals, i
això és el que fem tots en la vida, on
res no Es bo "ex-integra causa". Vol
dir que horr. s'agrupa amb d'altrea en
una votació o àdhuc dintre un partit
sense estar conforme amb tot el seu
ideari i amb tota la sera conducta. Vol
dir encara que la Lliga—i aixb ha estat la sera força, i si deixés d'ésser-ho
es desfaria—no ha tingut mal el programa rígid complatament per miaucioses exégesis dels caps i d'un secret
Sant Ofici, com tants partits madrilenys i tants d'altres a la madrilerlaa,
sinó que ha estat sadollada de llibertat.
El programa de la Lliga ha estat i
amplissim, dintre una finalitat ben
definida, i per això ri cap tanta mena
de gent. Jo deia abans, anys enrera,
que la Lliga ccmennava pel Marques
de l'oronda i acabara en mi, que he
seguit la Lliga fins en les voltes i revoltes que no m'han estat sempre
p!aents, pensant que els homes es reuneixen per coincidir en certes coses,
però no es miden ni es reblen corn una
mateixa causa no es necessita identitat
continua i rigila de pensament."

ELECTORS DE GRACIA:
Deis tres candidats que
presenta el partit d'esquerrans socialistes, cap d'ells
és soci de la Protectora de
l'Ensenyança Catalana. En
canvi, ho són els tres que
presenta Acció Catalana
Republicana.
Ciutadà de Gràcia
Si ets catalanista, ja saps
a qui has de donar el teu
vot.

LA XERRAMECA
RADICAL
El senyor Lerroux i els
ex- correligionarios

Roure i Gatell
El senyor Lerroux publica en "El
Progreso" d'ahir una extensa carta relacionada amb el tripijoc electoral del
partit radical. Són dignes d'esmentar,
especialment, els paràgrafs que el líder
dedica als dos ex-correligionaria Retare
i Caten. Diuen aixl:
"En cuanto a los señores Roure y
Gatell, ya es otra cosa. Su cantonalimo acaba de ponerse de manifiesto
Enemigos mortales dentro del Partido,
por considerarse incompatible., para la
satisfacción de sus asp iraciones, cada
uno de ellos se había construido el
reducto a que antes aludí.
El señor Roure debe al Partido PUvicios, consideraciones, honores, representaciones, Ha sido concejal. Lo está siendo tociaria. En diferentes ocasiones había traído a mi conversación
su opinión y su consejo—yo los oigo
de todos mis araigos—favorables ai señor Martínez Jimeno, cuya candidatura para altos cargas frente a la de los
otros radicales me habla ya propuesto;
y en sus labios el apellido Samblancat,
ya referida al brioso escritor como
candidato suyo para la dirección de
"El Progreso", ya a su hermano, persona de su confianza y vicepresidente
del Centro en que se acantona hace
tiempo, lo he escuchado muchas veces. Por añadidura, el señor Roure nada me habia insinuado, ni cuando pudo, ni después por escrito, cuando verbalmente no ha podido, respecto a pretensiones personales.
Naturalmente, cuando confeccioné la
candidatura creí que los nombres del
señor Martínez Jimeno y del mor Sanablancat le serian a'tamente gratos
que no le produciría contrariedad alguna la candidatura, porque en ella no
nie habla determinado a incluir el nombre de su adversario, su gran recele, el
seor Gateil. Y siendo el distrito quinto
uno de los que se han considerado seguros, !a lealtad del Partido le obligaba a dejar los restantes dos puestos
para los aliados.
Que le ha ocurrido después al bueno de Roure, que en horas veinticuatro.:
cambia de orientación, rectifica su disposición de ánimo y se abraza coo su
enemigo jurado para levantar bandera
de rebeldía?
Ciertamente, yo no habia confeccionado una candidatura de distrito para
serle grato a Roure, pero pensé que
tampoco le sería desagradable. Ni tea-
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Un avis de "La Rambla
de Catalunya" als seus

corresponsals

"La

Rambla
de

Catalunya"
prega als sous corresponsals que oomuniquIn els
resultats electoral de los
respectivas localltats, per
tota la nit d'avul, dlumenge,
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poco le había sacrificado al sehor Gate!!, a quien nada tendría que reprochar
al ponticarnente no fuera recusable, por
razón de circunstancias, para el Ayuntamiento de Barcelona.
Pero lo que yo no pude imaginar
nunca es que mi resolución tuv.ese la
virtud prodigiosa de resucitar muertos,
anular divorcios y restaurar virginalidades a la vez que dar arrogancias de
Campeadores a los valerosos disidentes,
caudillos de mesnadas que se arrojan
a ;odas les audacias y no desdeñan,
ecieetcos, ningún prozedieniento de
coacción por arbitrario que sea.
Lo que me denuncia el recelo despierto, alcanza proporciones mas dignas de mercaderes que de políticos, de
enemigos escandalizando en un Casino,
que de adversarios luchando en una
noble contienda.
• Será eso posible? Y si lo es, ¿lo
,erá también que e! Cuerpo electoral
y los radicales sin tacha del distrito
quinto lo consientan sin reaccionar en
un esfuerzo vigoroso de ciudadanía?
EI telegrama que recibo es terrible:
"Candidatos disidentes distrito quintó impiden con auxilio autoridades mediante canallescas confidencias, mitines y reuniones y amenazan leales por
grupos pistoleros mercenarios. Candinato° coalición responden valientemente actitud provocadora. Declinamos responsabilidad lucha fratricida.Venia, Samblancat, Pujol, .Martínez
Jimeno."
Pues no hay más que un sistema:
declinar las responsabilidades, pero disponerse enrgicamente a contraerles.
Perderá el que se encoja y se entre-nga en paños calientes.
Cuando el enemigo pierde la cabeza, :o mejor es que no la vuelva a encontrar.
La ruega no excluye la prudencia, ni la prudencia la energía. Pero declinar la responsabilidad ganando, es
una cosa; perdiendo, es otra.
Si yo estuviese donde querría, no declinarla responsabilidades, sino que las
ammira todas.
Aquellos correligionarios para quienes la lucha no ofrece dificultades en
sus distritos, una vez cumplido su deber electora!, al distrito quinto. Una
rusa ciudadana que puede ser testigo
presencial y unos hombres que luchan,
ya en ese trance, no sólo por el ideal
y por el partido, sino por el honor
político y la pureza de la lucha electoral. son invencibles.
Y una vez cumplido el deber, el resultado lo dirá el escrutino. Para nosotros no puede haber derrota, porque
esta lucha es fragua y crisol. Con el
triunfo o sin el triunfo, el Partido Radical habrá demostrado que prefiere
mejor honra sin actas que actas sin
honra."
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duront la seva entrevista ain Martínez Anido hi havia present algun altre
general, i el senyor Sales diu:
"-Va siendo un interrogatorio muy
largo para mi pobre garganta recién
operada."
-De modo que hay "algo" no tan
fantástico en esa información de "El
Liberal".
-Algo. Pero no con camisa negra.
En el color, como en la del gorro, se
equivocan totalmente. (Ignoramos el
por que Sales hace tanto hincapié en
que el supuesto "fascio" no llevará camisa negra).
-Y los elementos integrantes...
-También en eso hay mucha fantasía y mucho error.
-En cuanto a sä actuación...
-Tampoco será tan rápida como se
anuncia, de existir cse "fascio". Ni
tampoco en la forma que se anuncia.
L'interviu, acaba astib les seguents
manifestacions de Ramon Sales:
"-Lo que mas me sorprende es :a
indignación que parece producir a las
izquierdas o, más bien, a ciertas izquierdas :a pcsble organización de un
fascismo espaíml.
Ellas protegen, delibeudameme o
involuntáriarnente, a sabiendas o por
estultez, a una fuerte organización internacional: el comunismo, que amenaza con enderrocario todo para implantar el régimen soviético.
¡Por qué ha de sorprender que los
contrarios a ese régimen. imperante
co Rusia, que comienza a asentar-se
en Australia y China y que, de las Estados europeos considera a España
como campo más abonado para sus
intentos de extenderse, que sus contrarios-repito--se organicen en la otra
gran organización internacional: el
fascismo?
1.2 revolución viene. La revolución
es obligada. Vivimos en periodo prerevolucionario. Y todos seremos revolucionarios, aún contra nuestra voluntad.
Y, o hacer, la revolución esas izquierdas que, queriéndolo o no, están
"abonando" España para las cosechas
de que se dispone a beneficiarse el comunismo, o hacemos la revolución !as
derechas para, de una vez, librar la batalla -decisiva y conseguir una sede-
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publicarà demà
UN EXTENS REPORTATGF.
DE LA
PALPITANT ACTUALITAT POL1TICA

condensada. en aquestes hores. en
,.

hes eacciorts muicipais
(Amb informació del curs de la jornada, a tot
Catalunya, incidències de la lluita, comentaris,
intervius i extensa informació gràfica)
No deixeu d'adquirir el número de demit dilltms
de

La Rambla de Calalullya
(El periòdic de la miurirna popularitat)
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ruagueu sempre present que el> minora aparen. Sea mOu Poe al fumi guen, a.

Cursos

Un redactor de "La Razón", òrgan
deis sindicats !linees, publicà ahir un
interviu amb Ramon Sales. president
dels esmentats sindicats, en reaci6
amb la suposada organització del feix
a Barcelona.
Sales, a les preguntes del "repteter". ha manifestat que els Sindicats
Lliures no teten cap relaci6 amb el
"fascia", però que si existls, podrien
pertänyer a ell tots els afiliats as Sindicar Lliures que ho desitgessin, eont
alguns pertanyen als partits republicana, carlistes ¡ monärquics.
A preguntes del "repórter" referente
a una entrevista celebrada per Sales
amb Martínez Anido, respon aquest:
"-Comprenderä usted enseguida lo
infundado de sus sospechas; el gene
-ralestä'jdo cuiónplítica, como yo na'smo, o mdS, si cabe,
que yo mismo. Además, le he dicho a
usted antes mí devoción ear el general
Martínez Anido, que sabe que, tras él
o junto a él, irla siempre a donde me
indicase. Pero.., no olvide que el general ha rr, , -ha1:- ni extangern
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dad más justa, menos imperfecta que
:a actual y, por lo mismo, también
in las bárbaras imperfecciones del comunismo estatal o libertario.
Se equivocan los que hoy creen que
todo se reduce a forma de Gobierno,
a: ¿Monarquía, República?
No, los momentos presentes ofrecen este interrogante mucho más grave: ¡comunismo o anticomunismo?
Y unos u otros habremos de despejar la incógnita... muy pronto."

Ptes.

Del nomenament
de metges municipals
-—
V I DARRER
L'Ajuntament actual no pot fer
aquests nomenarnents. Conclusions

Sigui la que sigui la solució que
es doni a l'afer, en cap cas no pot
ter els nomenaments l'Ajuntatnent
actual.
Ha estat sempre considerada qüesDAVANT
tió de delicadesa i fine d'ètica política el que les Corporacions psiURNES
.
bltques no resolguin en les darreres
sesiono que precedeieea llar revictòria"
novació altres qüestions que les de
Sota aquest mateix titol A. Rovira trämit. Toten aquelles que tenen insportäncia per al futur, es deixen
1 Vire; publica a "La Nao" d'ahir
Integrament a la resolució deis qui
el següent interessant editorial:
el sufragi popular ha nomenat con:
"En les eleccions de den& nuiten a
a representants seus. Tota altra acCatalunya, sobreposant-se a les qüestuació en aquest aspecte ha estat
tions prbpiament locals, els partidaria i
sempre considerada com a filla d'un
els contraria de les dues grans idealiinterés particular no pus masea contata que empenyen el nostre poble: la
format amb l'interès núbil: El tesde la Ilibertat nacional i la de la Retament polític -aquest és el nom
pública liberal democrática. La nosque s'hi dóna-sempre ha estat contra victòria será !a vietbria del Catasiderat poc decorós.
lanisme i la Llibertat, la derrota de
Perú el cas present encara és mis
runitarisme hegemònic i de la mcnargreu per la particular manera corn
quia. Allí cm candidats del Partit
bou elegit l'Ajuntament actual. Fill
Catalanista Rep....b1:ea triorofin, triomde l'automatisme, "transición oblifarä amb els l'esperit catalanesc i la gada para la normalidad constiturepublicana.
cional -a-din la R. O. del lo de
En la Cata:lima d'as-u:, cap altre març darrer.
partit representa tan fidelment c ...m el
El darrer -sense cap representaParí: Catalanista Republica ragerció popular directe- fou portat amb
rnanament de la Patria catalana i dc la
rúnic objecte d'administrar l'erari
República. Cap altre partit no s'avé tan
municipal i resoldre únicament aqueíntimament an:b ;anima del poble calles [Ose, absolutament necessàries
Salt. aque s ta ànima que Joan :clara- perque la vida municipal no quedi
gall resuma en un sol mot: Liberparalitzada. No pot, dones, l'actual
tar.
Ajuntament prendre un acord de
tanta importancia per al futur com
El nostre partit té, antara, el seny
el dels ges municipals en la
la flama del tempeeament català.
forma propcsada, ja no té Fautoritat
es deixa influir pel pes des interesaos,
moral suficient ni tan sola la juríni es deixa arrosscgar per l'empenta
dica. per ésser les seves facultats
de les passons. En la seva campanya
condicionades i limitades per aquella
política, de !a qual és un aspecte la seva present campanya electoral, mas- condició de mers administradora fitra tant d'entusiasme com de reflexió. xada en la disposició que els crcä.
Menys encara perque 'liga per un
Ni es tanca en la freda reserva dels
considerable nombre d'anys eIs fupariis tense contacte usará el poble, ni
tura Ajuntamenta en materia que
e'abandona a les extremituds dels folls
afecta tan notòriament la salut púi de:s demagoga. El Partit Catalanisblica tont és la de la Beneficencia
ta Republica vol que les seves cammunicipal.
panyes tinguin, a mis de Ilur objectiu
Per si amb el que dietas no resultes
propi, un valor d'educació popular i de
prou justificada la protesta contra
mobilització ciutadana. Quedin per als l'aprovació d'aquests nomenaments
altres les fosques combinacions en el
que a correcuita algú té interés a fu,
silenci 1 les explosions rabiases del desles mateixes disposicions lzgals vepit.
nen a refermar-la, podem dir que
• • •
amb identiques reune. En el preämEls catalanistes republicans anem a bul de la R. O. del ro de març
la batalla de demà amb la clara cipo- darrer es diu textualment:
ranea d'obtenir victäria, Però hi
"Se va a proceder lnmediatamenanem, sobretot, amb la serena convicte a la renovación total de Ayuntació d'haver acomplert el nostre deure
mientos y Diputaciones en la forma
adoptant l'actitud que millor respon a prevista por las leyes del reino y
les exigències dels nostres ideals als
constituyéndose dichos organismos
no "en forma antontat:ea, sino conto
imperatius de la nostra etico. Encara
que ia v:ctória no ens acompanyes-i
emanación directa y autentica de
tots els senyais ens disten que ens la soberanía nacional, el mäs eleacompanyarä-, seguirlem creient que mental respeto a ésta obliga a imhem fet el que calla fer. Per l'alta pedir que los Ayuntamientos y Diputaciones actuales adquieran comconveniencia de Catalunya la República, Acció Catalana Republicana de promisos que estorben la acción
gestión de los que hayan de suceBarcelona acut a la lluita electoral dederles
mä, tota sola; fa una exhibició daAquest test es camella sol; la
quest "esplendid isolament' que és el
prohibició de fer nomenaments i
privilegi deis partits forts.
Voluntariament i es Pliritlidanleut ¡so' prendre et acords a qué es refereix
lat va el partit nostre. Pecó aquest no queda reduit al periode electoral
isolament täctic, la gran multitud po- ami) la finalitat d'evitar que amb
pular ens acompanya. Una sola bande- dadives i favor, s'afavoreixin deterra, alta, rota desplegada, i seu vol- minades candidatures, sine, que s'estén a tot el perlode que falta fins
tant la part major del cos electoral del
a la presa de possessió dela non,
cap i casal de Catalunya.
elegits, percute aquests rio es troldn
Per la victbria que esperem, per la
per la resolución de tots els afees
v:ctária que espera la Catalunya libenninicipalo.
ral, cal fer demä l'esforç máxim. No
Encara ho fa mes grcu el fet que
ha prou de triomfar nurnericament les sessions de !a Permanent en les
en els escrutinis. Hm de rasar teta
quals en pisgisi tractar d'aonest afer,
l'embranzida en el comba!. a fi que la
foreosament !minan de fer-se quan
eictória sigui. pel fervor dels combaja estigui elmt el nou Consistori.
tents per la magnitud dels resul:ats és a dir, quan l'Ajuntament actual
aeonseguits, digna de la transcendencia
ja será un Ajuntament de clima.
histórica d'aquesta jornada electoral.
tite.
No ereiem que aquest criteri pugui imperar a la Casa de la Cintas.
No
sols es posarien en tontradieció
Els moxiiirquics ens acuamb les disposicions legal, -1 delsen de voler portar la
xarien, per tant. °hertz la porta per
República de Franco i de
a proteste: davaat eles tribunal,-,
Galán.
sinó que constItunda un acte de
Nosaltres els acusent damenyspreu al stsfragi popular. El
vant del país de voler
qui alzó les, no sol, contrauria una
mantenir la monarquia de
responsabilitat formidable davant de
Primo de Rivera 1 de
la citdat, sitió que deixaria en mal
'loe l'agrupació politica a la qual
Martínez Anido.
pertanyEs.
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L'eminent actriu de la "Comedio
Française", de Paria, Madame D11 5sane, tornara, a cooperar a "Conferentia Club", en el present curs de
Primavera.
L'exit que la intelligentissima
actriu obtingué l'any passat ha fet
decidir els elements directius a portar a efecte el desig que es manifestà entre el públic tot seguit
despees de la seva exquisida primera dissertació a Barcelona: tornar a sentir-la. Tornar a sentir la
gratia i el joc, la força del pensament i l'elegancia d'expressió que
Madame Dussane aporta en les seves "causeries", juntament amb finfosims treta d'un humor profundament parisenc.
Madame Dussane ha triat com
tente de la seva nova conferencia
a Barcelona: "Musset et les Comédiennes". Aquest esdeveniment
artfstic tindrá lioc la setmana vinent
- Dimarts vinent, dia 54, el senyor
Francesc F. Cintes Olives, professor
de l'Escola Industrial de Barcelona,
donará una conferencia a Unió Catalana, a dos quarts de vuit del vespre, sobre el terna El problema de teleetricitat a Espanya. Solució regional. Les invitacions poden recollir-se
al domicili de l'entitat organitzadora,
Claris, 24. entresol.
- Ahir, dissabte. la Institució Catalana d'História Natural celebri aman)
científica a les set de la tarda al seu
domicili socia!, a la Biblioteca Catalunya.
- Aquest matí a les ante tindrä
!loe una conferencia pública a l'Academia F_neiclopedica Espero (Mantanya. 6.n 1 a arree del propagandista
uni Silvestre, el qual descabdellarä
el tema Metodologia libertaria. La
mateixa entitat, a lee nao d'aquesta
nit. celebrará ei IV Aniversari de la
seva fundnció arda una vetllada artistica i Inernrit. en la qual coneguts
rap,aie rca.a..-rm poesies i faran t'a
de la ..•:- ciiNersos elements socia
de l'emita:. j'atisbé hi prendran part
un stembre de :a Cooperativa obrera
"La Flor de Maig" i el president de
l'Institut Zamenhon d'aquesta ciutat.
Queden invitats per a assistir a ambdós artes tots els amants de la cultura.
- La Societat de Biología de Barcelona (filial de l'Institut de Ciencies,
agregada a la "Société de Biologie",
de Paria, celebrará sessió ordinària
demä, dilluns, a les set de la tarda. a
la sala de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans. Seran Ilegides les conrunicacians segiients: C. Pi-Sunyer
Bayo i G. Folch Pi. Nota sobre el recan:4 deis teirits "in vitro"; V. Casulla, Evo/licid tardmia del «Mear exPerinten!al: R. Roca Vinyals, Les
"Mastzellen" d'Ehrlich en el caace
r
experimental del ratoli Watts.
- Demà, dilluns, es donará, de set
a volt del vespre, a l'Institut Francès
(PrOvença, 325) una conferencia pública ä arree ele hl. R. Lebegue, catedràtic de la Facultas de Lletres de
Rennes, el qual descabdellarä el tema
Le Theatre religieux era Frcnce, du
erigines a nos joma (particularment
Paul Clandel i Ghéon). Iii ',aura projeccions. Invi:acions, a la secretaria.
- A rAtereu Enciclopèdic Popular comeneará dimecres vinent, a dos
quarts de volt del vespre, cl curset
sobre Escultura Romanica Catalana, a
cárrec del Dr. F. Duran i Canyameres, el qual será illustrat amb nambrbses projeccions.
-- La influincia de la gimnasia en
lcs professIons i os Ics irrte és el tema
de la conferencia que Ira de descab&llar el dia 16 a l'Ateneu Enciclope-
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CAMISERIA

.1. Rodríguez Casals
Ronda de Sant Antoni, 78
3Iiintaner)

Corbates.
Paiames.
>litges.
Mitjons,

etc cte.
CONCLUSIONS
Per tot aireó
1. Qun no correspon fer els nomenaments actuals: a) l'er no conformar la convocati,ria amb la Real
Ordre de! 24 de julio! de 5930.
b) Per no autoritzar-ho -evidentment- el preambul del R. D. de
lo de n'arç de 5935. c) Per les
nono adduides en eis passats articles.
2. Que en tot cas poden proveir-se solament 3 0 places arnb exclusivitat pela qui es presentaren
en 1924.
Que si es vol ampliar a mis
de trenta les places a proveir, cal,
en interés de la ciutat: a) Justificar-ho degudament. b) Fer-ho en
forma justa que asseguri que guanyaran eIs millors. c) Fer-ho per
A tofs els m e tnu s. sense exch.sivis4. Que en cap cas no pot fer els
nomenaments l'Ajuntament actual.
a) l'er no autoritzar-ho el preàmbul del R. D. de to de maro de
1931. h Per l'extralimitaciii que representa l'"estament politic", majorment tractant-se d'un Ajuntament
de transició i dimitit.
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mena d'nernlea *On ela de la CAZA ronnarry , sei nse creara g it calina e n gocroaot ci;
Humea, sosu
cap Mana. DO DIOleaten al tan manantial di ennuntlleD cOm un,
Os la votara *anal tso pm,
1 osas. bu (l'out os ars
sOnliarla UiLi, baBusni
aunabais os cap mena ßenae abatas visitar aquesta cala la, cassis os 41
otta cuca • no .salovocar ya
C Ata T ORRENT Barcelona —
dic Popular la protestara senyoreta
Elsa Bastan.
- Properament a l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau començarà el
cure anual per a metges i estudiante
de l'especialitat de Dermatoloßia, sota la direcció del Dr. Nosmer-Moré,
professor del Servei del dit Hospital.
Les conferencies tindran carácter
i es descabdellaran durant
meses d'abril, maig i juny al Servei
del Diepensari de Consultacions extermnes. Per assistir a lee practiques
de Laboratori i Clínica hauran de eatisfer-se ela drets habituale de matricula, que podrà formalitzar-se tots
els dies feiners, de deu a Gnu, a les
oficines de la Dipositaria de l'Hospital de la Santa Creu i San: Pau.

Inf•rraelei catala n a
ETA LUCRES

* Clirnats:
• imminent l'aparició de la traduce-id catalana de la célebre obra d'Andrt Maurois Climats. El tito! de la
traducció erra Climes, i el traductor
Reman Fabregat.
• Que Es el socialismo?
Aquest is el Iftol que portara un
!libre próxim a posar-de a la venda.
L'autor f.t JOS•• Requesens i Mercader i va prologal per itf. Serra i Moret.
* Del sastre excursionisme:
Podem menear que ter la testa del
liibre sera posat a la venda Del nostre excursionisme, de F. Pujo! i Alguercl, el qual va amb un prbleg ben
ponderat de Prudenci Bertrana.

L'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana als catalans residents en terres americanes
ALS BENVOLGUTS COMPA-

TRICIS D'AMERICA
L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana ha inaugurat
altre curo de les seves tasques, amb
el nou any 193z. Ha celebrat Assemblea general, nodrida com poques vegades 1 descabdellada en un
ambient d'estreta germanor i de gran
entusiasme, de fe infrangible en
el futur. Es, dones, en aquesta avinentesa que nosaltres, els de Yentitat mare, de la metrópoli Cap i
Casal, ens adrecem un altre cop a
vosaltres per assabent-r-vos, en
primer lloc, de la constituci6 del
Consell Directiu nou i de les Juntes o Comissions auxilars. I aixes
ja us será, creiem, motín de prou
satisfacen,. puix que significa la
continuitat de l'Obra de la Protectora. I es al moment de romandre
constituit aquest Consell Dircctiu,
que ell, en nom de tots els socis,
us tramet la -lutació més afectuosa. en el nono de Catalunya.
Sapigueu, també, que l'exercici de
l'any anterior, z93o, ha estat saldat
anib superávit. 2Com ha estat possible? ¡Que per Ventura, i per miraments de carácter financier, les
activitats de la Protectora ehan
afeblit? No: res d'abre, El; ingressos han superat els calcula que haviem fet, en reprendre d'una manera pública les nostres activitats.
Nosaltres ja creiet.. que, passada la
malastruga epoca del Dictador, revindrien arnb delit nou les inscripcions de socia. Per is us ilem de dir
que la realitat bou superior a les
nostres esperances: en roes mesos,
mis de dos mil socis vingueren
engrossir les !listes de la Protectora.
part patricis generosos, de
Catalunya, con/ tatuba d'Arn?.:riza,
han fet donatius considerables que
han permès desplegar Icé la nostra
thra, i encara organitzar colónies
escolars en nombre mes a ran que
g

alerce anYa 1, arnb tot, com
diem, no hem sofert cap t'Av.:eriment en lardee econòmic.
Sapigueu, també, que la vostra
cooperació constant ha :stat vi ta
amb molta complaençd i l 'Assentblea General ha acordat exp ressarvos el seu reconeixement mis vio
i la satisfacció mis profunda; cae
ni ala moments de mis comprareis,
i quan les vostres atencions eren
requeri_les , r a altres aten, igualment de carácter patriòtic, vostra contribuj6 meritissima a l'Obra
de la Protectora, si be s'estronca
en alguna punta, en conjunt no falla
mai.
Aixd, fa, precisament, q- els qui
vivimos a Catalunya confíen , de cor
en el amarre ajut, que no aclamen'
no ha d'interrompre's sinó que esperem que vagi en creixença.
Teniu al davant una gran tinca a
fer; és no...promesa, e/ futur sens atansa... i Chi enemics
tradicional, redoblen llora escomeses. 1 no és sola encara renenaz
declarat o dissimulat que cal cona
barre, sinó tantes rutines i tantes
resista" cica passives de rindiferen.
tisme i de la incomp-ensi : També
és cert que a/ costat d'això, can
mes va, mé. ....imbroses aún les demandes, suggestions i iniciatives que
s'adrecen a la Protectora, i que 4
rotectora no pot per menys de re.
collir i incorporar-se. Cursos er
gramática que cal atendre o que
e eganitzar; maestres que solliciten
seu ajnt; escol . s que denumen revenda; edicio: s de llibres escalan
que hom reclama, etc.
Es arribada l'hora que Li Proteo
tara no pot dir que no a agueites
exigen-des apretniants; no pot deixar de satisfer maltea necessitats
per la radi -poderosa, ces:ame:11dt la poquedat de cabals. 1 per ante,
en fer els Pressupostos per a raerein d'en_uany, no ha tin,, mis
rzmei ,-e establir-los amb un respectable deflit inicial. I no roldríem que es pogues dir mai que
aquest ase significa una imprudencia i una temeritat filies d'un optimisme excessiu. No: l'experienja
de l'exercici de 5930 ens dóna esperances fonamentades que no bi
de mancar-nos l'assistencia dels bons
catalans.
L'optimisme que sentim Es de bo
na llei, no es despronorcionat; per .
que el noble de Catalunya respon a
la nostra obra anab un abrivamen:
esplendorós.
Per altra banda, coneixem el ros
tre entusiasme, benvelguts catalz..:
¿'América, -rnpatricis nostres qur
Saben conscients i generosos, -1
triotes amants d'una Catalunya o.
ta. Entre tots, vosaltres i nosaltrn
hem de fer que l'obra de la Prn
lectora assoleixi tota l'eficiència qat
l'esdevenidor del nostre poble reclama.
COM saben, una de les tasgen
que tenim també per her és 1-Escola Ramona Guix".
fer-la funcionar i mantenir-la decerosament és un cas d'honor per a
la Protectora i per a tots els uta1.ns. De I-Escola Ramona Gua'
no ha de poder-se dir que "is una
escala mes" (la qual cosa. ja
seria, certament, menyspreable):
d'ella ha de poder-se dir que "is
una escela tnodel". Una zelosissOna
Comisan, de Dames ens aj.da ya.
lentament a la seva realització; i oc'
ves subscripcions especials s'abete
per a aquesta obra en particular.
En aquesta hora de grans dalers
de perspectives vastes, us renoven;
la nostra salutació mis cordial i
nostre anraiment.
Benvolguts compatrals d'Amet?
ca: fern que Vany 1931 assenTa;
una fita en el cura ja gloriós de
l'Associa Protectora de l'Entenyança Catalana. Divulgueu-la, feo.
Ja coneixer, feu-la estimar, este.
pertot. Assegureioli la possibilitat d'una embranzida .ecisiva
incleturable, per a l'honor, la
tura i la glòria de la nostra
lunya.
reí Consell ID:mesh, El presi.
d.nt, bl. Fclguera i Duran; El --.:
cretari, L'Alfa Bertran i Pijoan.
Felrer de so».
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"Ortopedia Moderna"

?Hl de B. Cucamona
TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS

per a la retenció absoluta de la trencadura

eFaixes de totes menes
Faixa cotilla abdominal
Models moderns 13
COTILLES ORTOPE DIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Mis de50 anys de pràctica sien la millor garantia
casa fundada en •137 3
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Urbanisme
La ciutat de Barcelona, que en
eespa: d'un segle ha augmentat de
prop de vuit-cents mil habitants i
que des del redel: recinte que alune
tancaven les muralles ha absorbit
tots els 'acides deis sens voltants,
sha trobat en el seu engrandiment
tense un pla de coreunt que articules com un tot orgànic els tertenys que van des de la muntanya
a mar. I aquesta manca de visió de
gran ciutat, que és imperdonable,
mol mis tenint re_xemple de les
grans ciutats europees, ha fet que
tes quant es refereix a urbanització
hagi mancat d'aquella uniese que
és a indispensable en la formació
euna gran urbs. Les grane places,
el parca, els espais Hieres, les avi ocedes monumentals, les grans vises urbanes. que han fet de Parle
tea ciutat =del, ha estas neelierit
a Barcelona, que amb els anys ha
esdevia.gut una ciutat gran, acose
aquelles qualitats que can predomilencis i el record dels visitante.
nen a :a ciutat mundial i que són
A senyalar aquesta absencia d'urbanització de conjunt i a indicar-ne
e:s remeis és el que ha dont molem
pesque la Junta Directiva de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya
publiques un notab:e manifest. en
el qual el primer orgaresme professional de Catalunya marca orientacions en els principals problemas
d'erbanisme que té plantejats la
;:.:.tat de Barcelona.
El manifest, que constitueix una
teacvació en els nostres costuras
públics, s'adreça especialment als
argeftectes que soliciten el sufragi
ecpulzr, tense que representi ajut
a cap deis candidata arquitectes, i
si solament una exposició deis mis
importante temes que en els manante actuala han de constituir la
preocupació dele futurs administradora de Barcelona. La "Polltica urbarestica", "la circulació en les vies
i:rbanes". "respeculació de terrenY s... l'habitaci6", "les OrdinaCi0:15 municipals", "l'educació del
públic" i "l'exemple de Barcelona",
han donat rnotiu a l'Associadó d'irluitectes de Catalunya per a senyalar les orientacions que poden easer
mes conveniente als interessos de
la ciutat.
Perquè Barcelona té dues lliçons
a aprendre: la de l'exemple de les
grans ciutats com París, Londres,
Berlin, que han sabut coord:nar a
temps els serveis urbans i la seva
extensló, i l'exemple del fet a casa
nostra, per a recollir-ne lea ensenyances que calguin. Fa ben poca
mesas que era exposat al públic un
de reforma de la part vela de
Elsse:ona, i com die mole be el maniese de l'Associació d'Arquitectes.
convenient, abans de llançar
a eseuarterar la vella Bardt conéixer i saber qué és
el que ens ha easenyat la Reforma,
fent un maces de tot el seu descabdellament, a fi de no incórrer en els
rnateixos errors, i no solament pel
que a finances municipals es retereix, sinó tambe en respecte estetic, ja que sovint convé sacrificar
fins conveniències de tràfic per tal
mantenir respecte tiple d'un carser. plaça o barri.
El problema de l'habitad& en el
qual tan bells exemples ens han donat ciutats com Francfort, Praga,
París, i d'una manera especial Viena,
es un tema que encara està per en-

ceras a la !tosca duras, ja que, com

isa fet notar en el:, mítings d'aquests

dies el nostre amic, arquitecte i candidat pel districte IX En Jaurne
Mestres, robra de "Cases baratee"
que ens ha llegas la dictadura municipal no solament per l'esporàdic
de les seves solueions, sisee perque
no ha rabea a cap pla de conjunt, i
per la manera humiliant que per
als seus habitante estan resaltes
barriades corn la de Sant Andreu,
tocant al riel Beses, que no sols no
poden resistir la comparança amb
el fet a les e:usase que havem esmentas, sinó que són una vergonya
per a Barcelona. El p roblema de les
rivendes per als obrers ha d'ésser
una obra social orgànica, no recloent-los com a "pàries", com en
certes barriades que va fer la dictadura municipal, sine, fent que les
rivendes econòmiques, per l'encert
en les seves solucions, per la bellesa del seu ambient, per la perfecció
dele serveis municipals, siguin un
exemple per a les alces vivendes de
la desee
Té també a resoldre Barcelona
una qüestió tan interessant com Es
el tràfec i circulació deIs nostres
tomebils reclama un estudi serisis i
cacees, que amb ramment deis aules soluciona de la qua: tant afecten la urbanització de la ciutat. Barcelona, que ha tingut la, desgràcia
d'ésser una ciutat feta per als tramvies, en lloc d'ésser els tramvies per
a la cintat, i que té moltes places
que eón veritables cotxeres de
ce:levita, te molt a aprendre d'altres ciutats en tot quant co re.fereix
a circulació per les vies urbanes.
Alludeix també el manifest de
l'Associa c ió d'Arquitectes a una
qiiesti6 tan important per al bon aspecte urbä com es el del redima.
La propaganda comercial, que va
prenent proporcione grandioses, reclama l'atenció dels nostres rege
dore. Per al bon especie dels nostres carrera i places, tant de dia com
de n'e, col fer del recia:ti comercial
un.a bella fórmula que contr:bueixi
a la bona vista urbana. Són ja moltea les ciscare europees que han subjectat l'anunci a certes normes,
filles del bon gust i del desig de
mantenir la personalitat de carrero
i places.
Finalment, com. indica l'Associacid la introducen, del
motor en la circulació va convertint
ele pobles de Catalunya en carrera
de Barcelona. .Avui Barcelona és
coneguda de tots els catalans, aci
els regidors de tot Catalunya busquen rorientació per a la solució
deis seas problemes urbans, el que
es fa o es faci a Barcelona te transcendencia, perquè serveix de model
als altres pobles de Catalunya. Per
alee, remarca l'Associació d'Arquitectes, éo inarnensa la rceponsabilitat dels regidor; de Barcelona, pese
aquesta responsab litat augmenta si,
per raons de la seva profesen', és
urs arqu:tecte qui és regidor.
Acció Catalana Republicana, en
incloure en la SeT a candidatura
aquells cintadans que mes s'han distingit en l'amor a les coses urbanes,
ha voeent demostrar una vegada
mes que sent d'una manera majornuble la necessitat d'emprendre
l'obra d'urbanització total de Barcelona, cap i casal de Cata/unya
i metròpoli mediterränia.
eL.CIOSIAI

DISPOSICIONS DE LA "GACETA"
Madrid. si. — La "Gaceta" d'avui
puenca, entre alees, les seguents disposicions:
Decret derogant el de 16 d'abril de
1924 e en conseqüència restablint en la
seva totalitat el decret de. 5 de rnaig
de 1913, en el que es refereix a immobtat en el Cos d'Inspectors de primera es/sesear:ce.
Autoritzant els aparelladors del Caeastre Urbe per tal d'assistir a l'assemblea dels titulars d'obres que se celebrará del 17 al so de l'actual a Madrid.
Disposant que l'Associació Nacional
per a defensa contra incendie de la riçuesa foresta:, creada per decret de
6 de setembre de 1929, i la rama de
l'assegurança d'incendis per tal d'atendre els Jets de la mateixa que havia
d'organitzar-se a la Comissaria d'Assegurances del Cos, quede: substituides
en les seves funciona pel Patronat Nacional d'Assegurances Forestals.
Dictant normes per a radquisició,
venda i alises operacions sobre divises
escangeres. Es prohibeix l'adquisició
de valore mobiliario estrangers no admesos a cotitzación en les Borses
d'Espanya, a exce?c,6 dels lloca
en circulació a l'interior del país amb
autorització del Crevern; la compra
de divises a l'estranger trametent pesseres a Espanya; la posició de divises estrangeres per la Banca privada:
exportació pels partieulars o banquera
de Por arnonedat o en pasta en qualsemita quantitat; l'envio en gir postal de quantitats superiora a mi: testeles; l'obertura de crèdits er ;mesetes amb garantia de divises br; l'especulació en "futur" per persones o
entitats que es dediquin habiteaeneet
al Circe de mercaderies
Es requireix previa autorització per
a les següents operaciens:
Adquisició d'inmobles a l'estranger;
aportació de capital espanyel z negote a restranger no representat per
acciens 6 altres valore mobtliaris;
Obertura de crèdit en pessetes a faver
e'estranger o espanyols resident a
l 'e stranger, encara que la Banca epe'555 a Espanya podre aconseguir seise a utorització privia descoberts de
bree durad* en pendes als sean cerm39onsals iclientela estrangera per

causes justificados; la Banca que els
concede.x vigilara perlet no perdin el
seo careeter transites:.
Es necessita tumbé autorització per
a la retenció de divises pele exportadora espanyols, passats ruin dies del
seo cobrament; pignoració de Bons
or en germina de preatee concedes
pel Tresor; contineació i amortització
de créeles or atorgats a l'estranger
a entitats 5 particulars residente a
Espanya; adquisició per a despeses
turisme a l'estranger de més de cinc
nul ',metes; pagament de diferencies
en contra com resolució d'operacions
de compra de mercaderia estrangera a
terminis per comerciants o industrials
que es dediguin habitualment a aquest
tràfec, que es justificare mitjatnant
el pagament de la conciben industrial i quan les persones només tributin per utilitats es demostrare
aquesta hab;tualitat amb ele estatuto i
libres de cempabeitat.
També es necessitare autoritzaciel
per a les divises a termites.
Tota actoritzaci6 es considerará caducada als vuit dies hábil, de 'roce dir-se.
L'autorització de pienoraci6 de
Pons del Tresor es concedirà quan es
destini a la cancelarle de dob:es i a
creas a l'estranger próvocats per la
subscripció de remprestit de bolia or
oc Tresoreria.
Les concessions crautorització les
fanä el centre Regulador d'operacions
de canvi, que estará demiciliat al
lene d'Espanya i el compondran en
el suceessiu un sots-governador del
Banc, que actuare com a president,
tres banquera que representaran les
tres sanes de la banca associada, el
director del Centre de Contractació
de Moneda, el director deis secreto
d'estudis del Banc d'Espanya, i im
funcionar' del Banc, que seré secretari sense veta ni va.
Les eollicituds d'autorització es
limaran directament pels peticionaris
o pes banca i banquers.
L'auterització o denegació s'acerdare per maioria de vote i en cas d'ene
pat resoldrà el ministre d'Hisenda.
Al Centre Oficial de Contractació
seguelren centralitzades les operacions

de divises amb l'estranger al comtat i
a terminis, i es faran en el Sane

d Espanya de Madrid, sota la dependencia del ministre d'Hisenda, o en
la seva representacie el governaor del
Base.
El capital de rotacie del Centre eaportaran per meitat el Tresor i el
Banc, i si hi halles dieferencia en
mes 5 menys es repartiria igual entre
el Tresor i el Bann.
La intervenció de la Banca privada quan no es tracta de necessitats
prefijes es limitare a la meditació entre particular, i el Centre de Contractació.
La Banca privada no podre actuar
directament axnb l'estranger.
Tot peticionad de divises heme de
subscriure un bielas: el modele del
qual es publiquen a la "Gaseta". Les
peticions haeran de fer-se abans de
la una de la tarda, i els dissabtes abens
de les dotze del mate Despees d'aquestes hores serà discrecional del
Centre acceptar-les.
El Centre publicará dieriament el
canvi màxim i minan.
Es considerará com falta de centra-

ban la realitració de les operacions
prohibides i aquellea que em Jada sense l'a . :loritracid que precisa.
Quan hi hagi faleetat en !es uperacione o documenta les infraccions
e , castigaran amb multe que s'asee.
nyalaran, en cada cas.
Es constitueix una Oficina inspectora del mercat amb els profeseirs
mercantes d'Hisenda del Sane d'Espanya que pedrea demanar les dada
que necessitin el Centre i els banquera. A pros-lides l'Oficina inajectora l'ocuparan tambe els ereiessors
mercantes de les delegacions ¿'Misenda.
Es dicten al:res disposicions d'ordre
interior per al funcionament d'aquestes eiperacions i del Centre.
Els credits en divises el:erres fins
la data a l'estranger a particulars o
entitats residente a Espanya buten
de notificar-ho abans del es de :actual al Centre Regulader it.er a poder
concedir rautoritzación per liquidarlos.

LA PROPAGANDA ELECTORAL
Durant la nit, In Pena del
Un míting monàrquic
Sol ofereix un aspecte inusitat,
interromput a Oviedo
semblant al de

Oviedqe lo. — Comuniquen de
Luarca que s'ha celebrat un miting
electoral monàrquic.
Al local entraren multe elements
republicana, que interrompien als
oradors, celan aquests atacaven a la
República.
El senyor Garcia Cernuda atece
durernent als homes republicans,
edhue el senyor Unarrrano.
Un estudiant que ocupava una
llotja, va dir aleshores:
—Abre es intellerablel Anem per

elle!
Immediatament, seguit per altres
genere o cinc, es dirigiren a rescenari, i s'entaulà all una lluita a
bufetades i cope de baste, entre reo-

nerquics i antemonärquics.
De la lluita varen resultar alguns
contusos d'una i alca banda.
Al correr continuaren els vaques
duiant algun temps, fina que íntervengué la policía i es restaba l'or-

dre.

El president Aznar desautoritza una candidatura
Madrid, 11.—A la Presidència
s'ha facilitat una nota que diu
quo s'està sorprenent la bona
fe dels electors del districte de
Palau amb una candidatura
aconipanyada d'una tarja del
president del Gcnsell de ministres, i s'avisa ala que rebin
aquesta tarja perquè no es deixin sorprendre per aquesta falsa maniobra.

Propaganda aèria
Madrid, 1 1.--A :es :/eimeres
horas de la tarda ha queda',
acuart.rada la guarnició de
Madrid.
Durant tot ,e1 matt caversos
avions han volat sobre Madrid
i han Ilancat proclames rnonärquiques.
.1i acentres ofíciala tambä
s'han repartit candidatures manarquiques.

Al_calit Zamora aciamat
a Madrid
Madrid, 11. — Durant tot el
dia la propaganda electoral per
la lluita de dema s'ha intensificat d'una manera extraordinaria.
Al S carrera. tramviea i <alba
senyoretes d'ambdós bändols
han repartit proclames i candidatures.
Als Qua!ro Camine diversee
darnes, acomia niivad ,. s d p grupa
de joves monfirquics. han repa rtit candidatures electorals.
Alguns grupa han xiulat 1 han
trnetat de dis o ldre els propagandistes. Arnh aquest motiu
s'han repartit algunes bufetedes. perla la cosa no ha passat
d'aquí.
Els peribdics nonada parlen
d'eleccions. Es fan les consabudes excitacions perquè ele electors vagin a primera hora a
votar per tel que no signin suplantate.
Les noticies que arriben de
fora acusen a provinclee un
gran entusiasmo.
Er llocs céntrirs Ce Madrid
slian produït alguns nIdamille.
sense consecjiäncips.
Els guhrdies han hagut d'intervenir per a rliesoldre els
e
grups.
A lee primeros hores "de la
nit. el e p nyor Alcalá. Zamora,
en un nittornbbil ¿escoben, ha
recorregut, amb alguna candldato, els pr i ncipals c arrero de
la capi)al, i ha estat aclamat
A la Granvia un grup ha voltat l'automòbil 1 ha virtorpiat
ole taus ocupante.
Ele estudies hl han 1nt e rvingut i ele ha dissolt.
A (farrera hora de la nIt 1 de
In matinada s'hnn practicat rigorosos escorcolls als barrls
extrems de Madrid.
A la carretera també s'han
vinis t e!. algunas preeancions.
La gil:tedia civil exi g irá ala
automobilistes la &in/menta_
C iä.
A la Direcció General de Seguretat s'han r p unit amb el general Mala els cene de les diferents s p ccions de Madrid per
tal jo re bre instruccions.
Aetti s'han vist molts joves
que portnven al traes de lea
solapes insignles republicanes
o banderstes amb eis colore de
la ReptiblfeL

la nit de Capd'Any.
Nombrosos carniens !lancen
a mutile !es proclames de candidatures.
A conseqüència deis agombolaments s'han produït algunes falses alarmes, que han determinat les consegtlents carreres 1 encurte.

Un miting republicà
al Ferrol
Ferrol, ex. — Proceden tde la Co-

:moya arribà la caravana automobilistica que ve aiompanyant l'advocat corunyés En Gerard Abad Conde i el líder republicà En. Santiago
Casares Quiroga.

Se'ls dispense una rebuda entusiástica.
La gentada done diversos crits
subversius.
Després se celebre en miting republica, amb l'assistència de mol
de públic. en el qual van parlar, a
mes dels esmentats, el metge En
Jaume Quintanilla, i l'advocat
fons Quintana, embebes socialistes.
Tots els oradors foren ovacionats.

Els nacionalistes bascos
Bilbao, si. — Aquest matí ha rolat damunt la cintat una avioneta
llançant amb gran profusió fullee
de propganda electoral, del parta
racionalista basc.
La ciutat també está envatda per
camions 1 camionetes que es dechquen a propagar els diferente idearis. - El cos electoral es presenta de
manera emocionant. i es dispoea
a la Ilesa amb un entusiasme que
no es recorda d'ençà de mol de
crups.

Eis monàrquics sevillans
st. — Diverses avionetes
Iran volat liangaat candidatures neo-.
eárquiques. - La reacció monàrquica registrada a Madrid ha repeccu•
tat eme. - El governador civil ha
declarat que mamíndrä a tosa costa
la hiere emissió del vot. - Condemna
rebetenció, qus y o és ni caeallerose
ni eiutadana, i recomana ractuadó
en el vot, 3a que tots els partits
tetaren deguds.meta garantite.

Citrregues a la Puerta
del Sol
Madrid, ir. — A les deu de la nit
augmente l'afluencia a la Puerta del
Sol.
Nombrosos automòbils circularen
arnb rètols, invitant a votar la candidatura d'esquerres.
Els dita autos donaren la volta a
la Puerta del Sol i eren vaoreAts

pele grups.
Com sigui que els crits subversiva anaven en augment, la force
pública ha invitat ele- grupa a dissoldrei, i en no volee aquests fer-ho,
s'han donat algunes cerregues amb
sebear e portee, i hi han hagut carrero i =surte.
Finalment, la força s'ha imposat,
i els grupa s'han dispersat, dirigintse a altres indrets de la poblaci6.

El general Cavalcanti es
possessiona de la presiancia del Consell Suprem de
Guerra i Marina
Madrid, 11.—A les once del
metí s'ha possessionat de la
presidencia del Consell Suprem
de Guerra i Marina el general
Cavalcant 1.
Li don possessi6 el president
int o rl, vice-almirall Enríquez.
No hi ha hagut discursos.

Estudiants que volen
tornar a classe
Madrid, 11.—Eis estudiante
han visitat el rector per tal de
fer-li present que voten reprendre les classes, pula aquest
äs el desig de la massa estudiantil.
Esperen que les tasques escotara s1guin represes els primers dies de la setmana entrara.

La República ha d'ésser el
govern del Poble pel Poble.
El govern!, no la demolició ni
el gust del desordre.
Ciutadà: Treballa per la República, tot fent-te digne de la
República.

SI ETS REPUbLICA
has de voler que en e1 plebiscit del diumenge el teu 1-ot
es perdi i sigui Útil a la causa
de la República.
VOTA PELS CANDIDATS
D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA

LA DIADA ELECTORAL
Les precaucions seran
intenses
Madrid, te — El ministre de la
Governació va dir ale perfodistes que
aquesta tarda a darrera hora facilitarla la 'lista definitiva de I pro-

clarnació de regidora per l'arríele 29.
—La tasca — digné — ha requerir mol de temps, per esser la pri-

mera regada que es realitza El Govern está p rocedint amb la MÉ3 absoluta sinceritat. Ho demostra que
no cha nomenat ni un sol delegat
i no ha estat suspet cap Ajuntazeterst ni alcalde; i les reclamacione
cebades han passat a les Audienciea
per a la formació de l'oportú capedient electoral. S'evitaran totes lea
coacciona i cenan emparats tots els
drets.
—I Fordre, será 5ezelnieut? —
pregunte un periodista.
—Será sostingut amb totes les galantees. La vigiläncia dele colegie
será tan intensa, que s'evitare qualsevol intent de pertorbac16.

Els candidats monàrquics
es retiren
Huelva, ir. — S'han retirat ele
candidats de concentració monàrquica, a quatre districtes; nomds
taran a dos, deis sis que integren la
capital.
Aquesta retirada es molt comentada, i se suposa que obeelar a qué
es consideraren absoluta:nene desproveits de fe:me política.

A Córdoba es tancaran els
bars i les tavernes
C6rdova, so. — El governador ha
ordenat que demä, diumenge, les tacenses i bars estiguin tancats fins a
les 4 de la tarda.
També ha publicat un bendol
el qual anuncia que garantiré l'ordre públic.

ELS FETS
DE DESEMBRE
El Consell de guerra contra
els paisans de Jaca se celebrarà el mes de maig
Huesca, Ir. — El Consell de guerra que ha de veure i fallar la causa
instruida contra els paisana que van
prendre part en la sublevació de
Jaca, se celebrará a mitjans del mes
de maig. El fiscal demana diverges
penes de cadena perpetua a mort
La causa será elevada a plenari
dintre de set dies, 1 en el sumare
que Es mol execres, consten les declaracions del capite Seden i d'altres encarrats, aixf com la reprodudó d'alguns fets de la subtevació.

Consell de guerra a Sant
Sebastià
Sant Sebastiá. — Un consell de
guerra contra dos paisana acusare
de res:stéricia a la força armada,
arnb motiu dels successos de desembre, ha dictat sen t encia condemnati:eje a set mesas per a l'un dels
processats, i ha absolt el segon.

Els famosos exercida per a
nomenar els inspector, de Proveinents {oren cuinats pel senyor Pich i presidits pel senyor
blaynés.

Ha estat signat el decret
restablint el Jurat
Madrid, in. — El ministre de Gràcia i Justicia ha donat compte als periodistes del decret que hacia signat
el rei restablint el funciensment
Jurat.
Un periedista li ea pregtmtat en
seine .'.1 tocó es coleara la causa contra el senyor Lizo, i ha contestat que
este penden: de qualificació. Un cop
s%mi complert aquest suposa
el ministre que l'advocat defensor sollesitare la llibertat provielonal sota

f lance.
El dezret restablint el Jurat, que se
suspengué per un altre decret de 21 de
setembre dt 1923, disposa que la Junta a la qual es refereix l'article 16
de la llei es reunire a la primera
ceenzena de maje i que els jutges mat5 : - .--15 1nlenediatatuent els
antecedente neeessar:s per al funcionament de la dita Junta i designaran
eis seus verals que Ingle d'intervenir.
Al primer de juny es pasaran al públic
les leales
Serme i als efectes que
esmenta la lid.
Les Sales o Juntes de Mera trametran abano del primer de setembre
als respectius jutges municipal els
documente corresponents.
El jutge municipal trametri al
d'Instrucció del partir, en els (lacere
quinte die scle setembre. els sumarla
que asseryala la llei.
Les listes definitives quedaran ultimarles abatas del primer de desembre
i /a primera reunió del Jurat ea verificar* des del Primer de g ener al ao
d'abril de 1932
El primer alarb dels previnguts en
l'article 43 e'electuarl al 16 de de-

timbre vinent.

EI

correu de Madrid

d'aquests dies.
'
Ls1darull fantástic
"Los dedos se le antojan huéspedes - , solem dir a Castella quan hora
te temor. 'Un fantàstic feix catetá

comandat per un general que rescentment sofrí un accident d'auto:
reunions a la Capitanía General de
Madrid; reunions a tots els centres
militare d'Espanya; forces comencedes a Retamares; coseos d'exerca de Catalunya, Aragó i Valencia,
o Castella, segons opinions, combinata i d'acord, una pila d'altres fantasias han fet a rany 31 de drac de
l'Edat Mitjana. Del fein catale no
cal parlar-ne. De les reunions a les
Capitanies generals pedem dir que
n'hi ha sovint i per motius professionals. Les forces de Retamares
són veres, perd en forma de massa
maniobrera en instrucció. I així, una
per una les fantasies s'esfumen. Res
no hi ha, pene malgrat alee la por
no es rara, i a mes es justa. Nombrosos capa de l'Exèrcit eón palesament aficionase a la dictadura, i
nombrosos oficial aristecrates se
semen ferits per converses d'altres
oficials i de paisans en judicar
aquests la cosa pública. La reacció
natural es en aquells pensar en veu
alta de cena manera no gens trance:tanteadora quant a les coses que
un da podrieu succeir, segons el
tarannà politic esquerrista que puja
cada dia de to: i la por I l'alerta
eón, dones, no sols naturals, sin ó
àdhuc conveniente. Contra un ambient propici a la dictadura, un estat propici a la defensa de la llibertat és antidot que mai no hauria de
mancar. Mes val que hom vegi un
drac a la conversa duna dictatoria.
listes que un tablee Sempre resta
temps per ciare.
A mes pensem que no calen tantea de mobilitzacions de forces per
donar un cop d'Estat. Si a les altures no volen, aquest és impossible.
Si voleo, no cal moure's tant. Ara
per ara no volen: eestimen mes
maniobrar en el camp de la política. Adiare en el cas d'una general victòria republicana el diumen-

ge vinent, no hauria arribat encara
l'hora de la dictadura. I abre per
dues raons: una, perquè les alteres
catan escarmentades de la passada
dictadura i prefereixen a ella resdat del verb republicä, que creuen
natural enemic de l'acció revolucionària. Per altra banda, la segona
raó fou expressada ahir pel rei amb
prou claredat, en el discurs que feu
als coronels del cure per a l'ascens.
Segons un diari, monàrquic tense
sospita, parle aisci:
"Avui no és tant ate COITI abans
el comandament de les forces, per
la classe de tropa que tenim i per
les condicione socials de l'ambient
d'Espnnya, millor die del món, que
enclgeix una disciplina absoluta i que
els cape es compenetrin amb llurs
subordinats per tal de fer-se obeir."
Es a dir: que hi ha per qualsevol
acció on l'Exèrcit tingui part, un
primer problema, que és el de la
dificultat de fer-se obeir. El rei demostra amb aquestes justes paranles, seves, que la realitat no li As
fugissera; i de retop no será exagerada afirmar que ell es el primer
que pensa que mis val no treure
l'Exèrcit de la seva missió directa.
La erial del Govern. — El Consell de ministres de dirnarts prevele una possibilitat de crisi. En
comentar-ho. els diaris segueixen
més aviat luna desigs respectius
que els possibles esdeveniments.
Uns ¿loen que dilluns, altres que
divendres, hi haurà una crisi parcial i sortiran del Consell Bugallal,
Berenguer i Gascón. De Ventosa ja
no en parlen. Passada la gran escornesa que pati pel concert del
crecía estranger, i passada també
en conseqüència lógica l'oposició
d'alguns ministres al seu conega,
havent rebut una general adhesió

dele economistes, Ventosa no esta
en crisi com a hisendista. Com a
polea, no hi está mes ni menys
que tot el Govern. Malgrat això, es
possible que el comte de Regaliza,
que vol éster una reserva conservadora immaeulada apta per a amper una necessitat de Govern de
dreta que penetres substituir amb
modele una dictadura, surti amb el
pretext del concert de Ventosa.
Quant a Berenguer, seria la causa
de la dimissió els mitjos propòsits
d'amnistia que el Govern té. Quant
a Gascón i Marín n'hi ha prou amb
la trigica qüestió escolar per fer-lo
rolar.
Pere seguim creient que no han
canviat els termes de la política que
descriviem en ele darrers correus:
és a dir, la preparació per a un canvi total de Govern que pugui anar
resolent a la Corona eis pelillo de
l'actuació vivissima republicina. De
l'elecció de diumenge depèn tot. Si
la Monarquia pot apuntar-se un
triomf, encara que no tingui gaire
esclat, la crisi será evitada tant com
sigui possible, i si aquesta possibilitat no hi és, limitada. Si el triomf
fos per als republicans, aleshores
gairebé podrían fer messions que
divendres seran creíste els conste
tucionalistes; i mes encara si el goig
que el triomf havia de produir es
marefestava amb greus esdeveniments, u no .s . r:a gens estrany que
es produissin, i potscr fa estan preparats. La consigna és ara horneo-

pätiea. Els semblante pels setahlants són guarits. L'anunci del res-

tabliment Ilunyi del Jurat és Cal
simptoma d'aquesta política, que te
altres trucs en projecte per 112240,los quan convingui. L'amnistia primer, edhne amb el Govern actual;
la derogació del Codi de la dictadura en seria un altre. Així, si la
gravetat de la situació ho exigía, no
la dictadura probablement saló les
mi:canes concessions, les Corte
Constituents tenen la sortida.
Ningú no sap com será la sea na que ve. Per6 si els republicana
guanyen, seré una setmana intereesantfssima.
Les eleccions. — Mai no s'havii

vist a Madrid una activitat política
tan apassionada cona la d'aquests

dies. La polémica entre monerquies
i republicana Es violenta i enginyosa ensems. La gens s'omple de grans
pernees i este disposada a grane
accione. Penso que l'erren els que
creuen que tot el moviment republia és un foc d'encenalls, que el
gen; voluble i arboradis dels madrilenys no dóna per mis. Es una
errada, repetirle que pos fer molt
mal a qui la sostingui. Cal recordar
sols que no consençe despees de la
dictadura, sinó en rnig de la dictadura; no després del perill, sinó
en mig del perill; que He la revolució de desembre, la qua!, per fracassada que fos, fou una revolució.
que impedí les eleccions Berenguer
i enderroce Berenguer; 1 que rime
grans masses folies de passió, i no
grupets crintellectuals. El propòsit,
per exemple, que tenen els republicans, si triomfen, de donar el nom
de Ferrol Galia a la placa d'Orient
—la plaça del Palee Reial — sembla un gran mot mimes, perle es una
devoció terma a rafusellae, que no
seria rar que produfs casos d'heroisme i de furor collectius. La creació
de la Universitat extra-oficial sostinguda per l'Ajuntament no is
tampoc un projecte esta ja organitzat tot per a posar-ho en prectica de seguida. No és ice d'encenalls. No es un engany. L'engany
és el d'aquella que seto ;tensen. E!
temps dirá les-grans coses que naixeran de la incredulitat dels descreguts i de la fe dele entusiastes, quan
per a aquells sigui tard.

Divendres, ro.

AGRt

El carrer del "Diario de Un fort temporal a Melilla
Melilla, 6 1.—Regna un temCórdoba"
Cbrdova, cc. — S'ha verificat el
deseobriment de la làpida que dóna el
nom de Diari de ardova a l'antic
cacee de la Llibreria.
L'alealde ha pronuncias nos discurs
elogiant el per:tedie que porta vis/tarta anys de publicaci
ó.
El propietari del "Diario de Cbrdaba", senyor Francesc Castillo, ha
donat les gràcies i ha dit pse cencee:sia lebretes d'estalvi de 50 pesseres
fills raerle dels redactora d 1 p eriòdic i de roo. m i so peses es a les
tetes i nens de les escoles, fills de
femilies releres, que mes menesteres!!
estemin

Els Alvaros de Figueroa
abunden, però no són
com tes
Madrid, u. — El sots-s<creari del
Zeeball ha rebut els pertedistes i els
h/ manifestar que es reben infinitas
denúnees sobre deficienc,:s en el
art s electoral, deficiencies que sen
disculpables si hom té en emr.pte la
receipitació amb qué es cenieccion& el
cens per l'escurçament de terminis.
Referint-se a la duelicitat en el
cene, ha dit que l'havien informat que
a la sean, 49 del districte de Bellavista figura amb el mimen /62 Alvaro de Figueroa Medirle', de se
ame, advocat, artes domicili al cecee
de la Lista, núm. 3, i a la secció 3o
del mateix districte figura amb el númer3 160 Alvaro de Figueroa Torres, propietari i amb domicili al Passeig 13 Castellana, núm. 36. En les
altres seccione del dit dittricte no
apareje cap més nom ni cognom que
pum' tonfondre's amb els del conste
de Romanones. Això ve a demostrar
— diu — que no sen tantes les deficien/eles del cene cosa hom dis.

poral durfssim.
El vaixell "Antonio Lázaro".
procedent de Málaga, lluitä amb
l'onatge, i porta dos passatgers
ferits en caure de llurs l'iteres.
a causa del balanceig del valxell.
D'altres embarcacions s'han
vist obligadas a refugiar-se en
porte i cales de refugi.

Dos trens assaltats
Jaén, 11.—Prop de l'estaca°
de Madrigueras, tres individus
pujaren a un tren en marxa i
feren parar el comboi.
Els desconeguts fugaren, peri)
d'altree que estaven a l'aguatt
al costat de la via engegaren
diversos trets, a conseqüència
del ((tisis resutä ferit un mosso
de tren.
En arribar a mateix bloc un
aire treta de mercaderies, diversos individus pujaren a comboi
i s'apederaren deleitas fersello.

La guàrdia civil realitza recerques, que fino ara han estat
infructuoses.

La Universitat
de Salamanca
Salamanca, ti—La Junta do
Govern de la Universitat ha
acordat mantenir la clausura
d'aquel establiment facultant
el rector i el director do l'Escola Normal per a la reobertura
de desees.
La clImiseid presentada pel
degä de la Facultat de Medicina
no ha estat acceptada.
•

LA PUBLIOITAT

LA SITUACIO A PORTUGAL
Una nota oficiosa del
Govern
Lisbaa, u. — Una nota oficiosa
que ha estar facilitada a la premsa,
diu •itze el Govern s'ha reunit en
Consell de gabinet, per estudia, els
treballs realitzats pele diversos De
partaments ministeriais.
En la dita nota s'afegeix que el
Govern ha rebut moltes felicitacions
i coratgements de totes parts per
les mesures preses per tal ele garantitzar Fordre públic, avui mantingut a tot el pan.
El Govern ha decidir aixecar la
suspensid, imposada al periòdic "República", el qual començarà a oilblicar-se a partir dc demà.—Fabra.

tats de ' la metrópoli, les provincies
i les cobanies, el Govern esta resolt
a resistir contra ces rebele, abs guate
només animen ambicione de caracter
personal. — Fabra.

Una altra nota del Govern
Lisboa, 11. — Al Ministeri de l'Interior ha estat faci itada uva nota
dient que l'actitud d'insubordinació
deis elements mildars d'Angra de
Heroistno i Poeta Delgada era Carieguda del Gel, ern abans de la marea
de les Meces tratneses a Madera.
La nota afegeix que les mesures
adoptades ahir pel Govern reunit
ces Consell obeeixen a haver-se consideras inet spensables per al millor
compliment de les anteriorment
adopiades i ja en vies d'execució.
La guarnició d'Horta ha telegrafiat confin-11am la seva lleialtat
Govern central i afirmant que no es
considera necessari el reembarcamera deis exi'iats a la dita illa, perque la sena accid no és de télecr
S'han rebut innombrables telegrames de governadors civils, alcaldes
ian taninnts, ele cual,, en nom
les poblacions que representen, manifesten el neu aplaudiment per
l'enèrgica actitud del Govern i protesten indigeass contra els autors
dels moviments de rebeldia i sedici6
militar que ava::tpoSen als interessos
pals la sena ambició desmesurada.
Les autoritats del continnt i
les peovincies d'ultramar confirmen
freqüentment que la tranquillitat és
absoluta.
El Govern, ajudat per les forces
armades, segueix vigilant, i afirma
categòricament qe2 Fordre públic
és assegurat i que e's pertorbadors
no aconsegu i ran realitzar la sena
obra sense sofrir el cästig exemplars
a Que sein creditors. — Fabra..

Els regidora p ertanyents a
Acci6 Catalana foren els entes
de tota la Comissió de Provelmente que no s'avingueren a la
collaboraci6 que els demanava
el senyor Pich i Pon, a mejor
honra I glòria del senyor 011.
vella.

La 111 dud en
PATRONAT DE L'ORQUESTRA
PAU CA3ALS
—

Recital de violoncel
Pau Cual.

e Diumenge, 12 d'abril de 193:
per a tres pianos, la senyora Chau
i les senyoretes Garrete i Canela,
tots ella notabilfasims deixebles de
la nostra Escota Municipal de Música, que sota la direcció del mestre
que s'honora, han assolit un ben
merescut prestigi.

L'aasalt al Banc de
Catalunya

tzallladats ala presea al cene re
e
lar per a
pasmar a la presó s
entr,,
es posava al carrer per

LA TASCA DEL JUTJAT 1 DE
LA POLICIA

entre ells la casa dels detinguts,
De que, serena les nostres
noti cies, e.
nessin el resultar esperat.
També ea doni un a bat
uda

ATERIEU DE IlEviLLa
Ileoold de lideloa

reerels.
Per la seva
part la pollee efecee
ahir diversos escorcolls dornieiiika

El Jutat de l'Oest, que es a qui
correspon la instrucció del sumari per res de Barcelona i noes on pela ais.
Abans de cornenaar la sirte de conAcribant el lila 30 d'abril el l'atracament al Banc de Catalana.* en a reunir-se els sense feina,accstagn
A FRANCA
a
la enj
termini per a trametre ele ori- la eren sucursal de Gracia, es perno- secta pertanyien e's detinguts, sego.,
certs simfOnics de primavera, el =aire Pau Casals ita fet als que integren
ginale de les obres que hagin ni asir a la tarda a la presó i rebé bel seres präpies declaracions,
Declaracions de Kellog
el Patronat de rOrquestra per ell
din concerrer al Coneure obert nova declaratió ala quatre detinguts en concret es pegue esbrmar. i res
París, It. — El senyor Kellog, que
per aquest Ateneu a fi d'adju- d'aquest robare:.
fundada, la preada o!'rena del recital
Semb:a que per part de les
au
forma part co nia jume del Tribunal de violoncel que cada any
La diligéncia es prolongi fins a primata iha rebutjat la hipótesi que tSri.
el,
marca en dicar en el present any el Premi
Permanent de Justicia internacional cle
el curs de la nostra temporada musiIzquierdo, es posa a coneixe- rnerea hores d la ala 1 els detinguts, detinguts i Ilurs companys de mal,
La Haia, I que, com se sap, e3 troba
cal un moment de rmixim interés.
ment dele senyors que vulguin per ordre del jutge mayor Altés, con- tes poden ¿acer e:s autors de r
a la capital francesa, ha fet algunes
aescarnent a la sucursal de Sant Mart..,
enviar lee obres musicals, que tinuaren incomunicata.
Ele que amb la seva adhesió a l'esdeclaraciens ala p eriodistes, dient es- mentat Patronat collaboren eficazSembla, segons les referineies que del practicat i a la regada rebre
aquestes seran arimeses a la
pecialment qae els homes de l'Estat
ment a l'obra que aquí reatitaa el
Seccid de Música de l'Ateneu de en tenün, que tots clls es mantinaue- detinguts s'ha demostrat el que
Noves guarnicions de les
han teeballar per a preveure la guer- ruestre Casals, són en nombre
Sevilla, fine a les dotze de la ren en llar, prtmeres declaracions, i aleshores desvirtua tota suposiciólee
ja molt
ça
ra anib el cw. - d'aquests darrers den considerable j
Açores unides als rebels
nit del dia esmentet.
a pesar que el jutge els feu observar
per aixb la sala pot
fossin els rnateixos. Sense dubte aquel!
anys mes que e: que s'Isa fet durant presentar un aspecte brillantíssim guau
París, ir. — A "Le Journal" ti
Tarribe, es posa a roneixement alunes de lea c o ntradictoria dels uns fet serví de patró per a lea:emir e
teta la lileteleia
Wei.
telegrafien de les Açores que les
se celebren aquests recitals, dedicats
deis autora que reeldelein fora amb ele altres cap delle ea dona per que ens ocupa.
E! seayor !Ceneog ha retut homenatex c l usivarnent ale Fatrens.
guarnicions militare de Angra do
de Sevilla que es consideraran vençut i tnantingueren arr.b gran terAmi el cap superior de policia clee
re
d'admirarle) al senyor Eriand, el
HeioiSmo i de Ponía Delgada s'han
La qualitat u significació daquestes les obren presentades dintre el mesa lea seves declaracions.
fcrenciaren anit els cornissaris enea,,
enial considera cela el mes eminent
sessions ex cepciona's, creiem inneresunit a la sublevació contra el Royera
termini
assenyalat
sempre
que
Negaren en absolut coneixer els regats del servei per a donar coluxe
adeocat de la pan i ha afegit que la
sari ponderar-les. Escobar Pau Casala
de Lisboa.—Fabra.
hagi nestat dipositades a! Con- altres que prengueren part en l'atra- del practicat i a la cegada rebre ar.
seca influencia es immensa, 1 que a él
és sempre una festa shumlartnent soreti M'ene de l'hora esmentada. cament, ant com a donar llora loares dres.
S'ha sublevat la guarnició
es deu en gran part que no existeixi
i es limitaren arnb ambiglietats a dir
aval el perfil d'una nova guerra. — lemne, a la qual hom assisteix tant
de l'aeròdrom d'Amadora
mes enfervorit quant mis estima la
A8800IA010 OBRERA que no se'n recordaven.
Pera.
— Paris, ir. — "L'Acho de Paris"
Avui i demà teguira el Jutjat la
música. Aquesta solemnitat, perb, es
DE CONCENTO'
leva tema per veure d'esbrir.ar e 13 Arribada d'una fl
ben agradós de constatar que na té
reprodueix un telegrama rebut a
oteta
4'nel prega la publiearie de alires detalls (raquees fet.
res d 'encarcaradia puix que hi domiLondres que diu que per noticies de
la %ea-lleve Relee:
destroyers
Scuibla que abans d'ahir a la nit
Lisboa es de s prén que el Govern
A ALEMANYA
na una nibraci,5 de pura cordialitat,
"Senyor preeident de PAseo- arribar a la pro ó ele detinguts el
<rae mein, segurarnene de l'intima cd:portugués ha donat ordre a les trodecid Obrera de Conc e rts, Fun- primer que feren fou demanar raenmunicació
establerta
pes Ileials d'asseefar l'aeròdrom
entre
el
nostre
Per a evitar l'atur forçós
Ahir a les quatre de la tatda
dador Pau Casete.
gran artista i els seas fide!. seguidor,.
jan, car ea quersuiven de tenir gana be a Barcelona tina
d'Amadora, la guarnició del qual 5 ha
Berlin, TI. — Segons els alculs
floreta de des..
Ciutat.
1 abrí sembla tot natural que sigui
pula que tela horca que no havien troiers int
Oubleaat i d'on, com se sap, fugi
e g rada Per les seeeents
fets per l'Oficina del socors contra
Molt senyor nostre: Diversos menjat
durant !Tuestes sessiont quan l'audiavió l'inspector de !es torees anides
l'abur f oreOs. la rechreci6 a 40 hores
tate: "Sánchez Barcaiztegui", et,e
tori palesa amb mes efutió els sella
socis d'aquesta Associacid teDonaren la sensaci6 d'estar molt Luis Díaz",
portugueses, Brite' Pare, i el seu aju"Lepanto", "Atcall
setmanals la duració legal del free
nen l'honor de dirigir-se a voste tranquila i que no els p reocupa recsentiments d'admiració profunda i
dant, el comandant Satmentel.
liano", "Almirante Ferrändiz"
ball, que ha estat proposada per la
graiment
per a fer-li min precie que, do- ele de la justicia per l'ocorregut
El dit avió sofri avaries proa
mis.
Comi s sió encarregada d'estudiar les
Aquests reciteis amb que el mestre
Un dels detinguts, Joan Górnez, era
nada la qualitat 1 justtficaeld
de Bixia, perb ele seus tripulanis
Ele esmentats vaixells an dina-. a
mesure, que podrien adopte:x-3e per
Cante obsequia el Patronat són, evid'aqueßt, esperem seran ateses mole meten entre els concurrents al la dársena de la Indústria i amarra::
aconseguiren no obstant travessar la
a disminuir l'atur, deixarà lliures
dentment, mirats per ell amb un exPelan
de
Justicia,
puix
per
la
Direetiva
que
fan
dignallore
que
era
mida
capa de popa al moll Borda iK.•
frontera i entrar cn terietori espa580. 000 places.
a presenciar els brdicis, i en eseer sina.
tremat interés. Basta, per reconèixerment vostè presideix.
nyol sense cap contratemps.
Per altie part, la supressió d'emho alai, repostar els programes que
S'ha
anunciat
per
al
proper
A la capital portuguesa s'observa
pleus supletoris per a persones que
els destina, en els quals born pot consdlumenite. dia 12, el primer
ja tinguin un de fix, deixarä lliures
general nerviositat i el Gavera ha
tatar La mes generosa prodivalitat•
Suspensió
concert d'enguany per l'Orquesde
garanties
abres 280.000.
acumulat importante forces miiitaes
Aixf el prcsent és ben digne de qui
tra Pan Casals, data que coinals principals blocs estratégics de
Laplicació de les mesures propoLisboa. u. — El Consell de Miel fa. Engatan, dones la leen ¿'ola poKaci6 i cxerce:x una severa nistres reunit anit aprovi un de- sacies per la Con/iss:6, permetra dobres ha estas com sempre magnifica, ciden amb la de lee aleccione
munielpels—d'una importeneia
vigilancia a les carreteres.
cret suspenent les garanties ind,vi- nar treball a Soo ô 9oo.000 obrers
caldrà retenir- ta bé en la memória
retadal per a la nnstra terra—,
Es creu que diverses guarnicions duals a les illes de Sao Miguel i paratss—Fabra.
com a record d'una vetliada de grana
LLANSA
dons fou també malta, p
conectadea deseare@ de Iteres
d eprovincies estan identificades amb Terceira, de l'arxipé'ag de les Morincipalemocions.
Conferencia
ment amb el bestiar bovi.
forenea
ebetenele,
1
enes
de
res, i un altre relatiu a la destitució
el moviment de protesta contra e'
La Sonata en re nerfor, op. TO2, núdijoue,
d
-— L'anunci que l 'Associació de
ia 9, a la vetlla, tinrom ei gul que bona part de
de b. , ts els funcionatis Militars o
règim de dictadura quu impera a
mero 2, de Reethoven, creiem que es
AL JAPO.'
entie de la riostra entitat 111 ene Iloc al Centre Federal, una con- Música p reparava Un concert ex.
Portugal i que s'ha traduit en
civil; de l'Estat que hagin estar inuna de les obres de nada dificil inter—
ferència
a
arree
del
poeta
Salvatraordinari
amb la vinguda de l'Ople
!
intervindran d'una manera dicarnear de les guarnicione de Mr.,- vestits de qualscrol carece sense
pretació que existeixen, a despit de la
dor Perarnau, sota el títol ''La pona Russa de París, desperti tau
en nou ministre de la
dera.
l'oportú nomenament del Govern.—
leva aparença tan franca i senzilla. recta. eo que motivare, rontra
D6na una ampla mirada sobre el
d'anteres entre els assodars, eta
la 9eva vedunfet no poder ft"S'afegeix que el Govern , en pre- Fabra.
Guerra
Una obra que no admet versions aproFila una ampla mirada sobre el
la gran dernanadissa de local:sislir cl clit toncert, pel Inel
ximades i que exigeix una comprensió
visió del que pugui venir, ha instalToquio, rs. — La crisi ministerial
món, des de l'horne primitiu fins
tata demostri de seguida que el
motiu demanem a vnste que ellat el seu quarter general a la caabsoluta al qui pretengui posseir-la
originada per la recaiguda en la
als nostres dies, tractant lea IluiA GRECIA
Teatre Principal seria insuficlect,
gni suenes l'inaugurel de diuserna del regiment d'artilleria. —
per tal de poder revelar-la als altres.
seva dolença del prmer ministre,
amb tot i que es el Um en stets.
tea humanes per rompre l'esclaMolts executants lleugers o poc reMenge vinent, 1 rejos-ni per a vitud.
Fabra.
senyor Ilamaguchi, sembla que serle
turnen a celebrar els concerts de
La durada del servei
quateevol prciper die feetite
flexius naufraearan en !la setas subrapidament
u:544a,
passant
a
ocuTracte de lea
i les ideolo- l'Associació.
Una guarniel() lleial
Watl repetir que esperarla gies cabdala derevoltes
tihj paranys, i nto:ts artistes intellipar agiten arree el senyor Wakatmilitar
la
humanitat
FusPer ajad la Directiva opti pee
Lisboa, ix, — Una nota del MiMenes, 11. — Ele periedies sulei, ex-primer ministre i cap de gents recularan descoratjats després vIvarnent quia eere attee el ans- tiga ardidament l'actual rd gini i re- fer-lo a l ' Idea: Parle i a hores d'Es
rastel-, de l'Interior anuncia que la
pree,
per
deser
comeartft
d'haver
intentat
inútilment
descobrir
Ire.
comani la intervenció poble en pedem dir que les localitats vía esanuncien que el ministre de la la delegació japonesa en la Confeel veritable sentit i la profunditat de
guarniciO militar d'Horta ha traper mnite tensoras, i en la la politica per a la próxima
ty ti,;.ma esta redactant un pro- rircra naval de Londres. E/ senyor
implan- gotades, puix que amb tot i n'epensament del singular diseura que es
rces un telegrama al Govern ratificonfiança
que
serh
eorrerposta
Walmtsulei
ha
acceptat
l'encauce
de
tació de la llibertat
brar - se el ccncert el climarts dia if
jecte de 1:Pi per virtut del qual
cant la sena lleialtat.
descabdella pläcidament i cense cap
ta
riostra
súplica,
ene
aerimlapresidir
el
gabinet.—Fabra.
Fou
interromput
al vespre, dijous passat varen pemanten vegades
serle reduida a un any la durada
excés declamatori. I be: cal balee
Ajudat. din la nota, per les autor',
dem vote molt atentament. pela ap laudiments del públie que sir -se a la venda i fou a corrua
del servei militar. — n'abra.
in
sentit la versió d'aquesta Sonata per
Signat per divereos eccis."
emplenava de gom a goal la gran
que harn hi acudí.
Pata Casals, per comprendre fina a
— Et partit de futbol ;ere
sala d'espectacles del Centre FedeTEMPORALS
e
qua., pura el geni d'un artista interLA SITUACIO A L'INDIA TU R
LA OORIISSIO DEL DRET
ral i, en acabar la dissertacitia fou
dia de Pasqua entre el Badaki
pret pot identificar-se ami el geni
Ilargarnent aplauda i felicitat.
D'EXEDUCIO A CATALUNYA,
l'Olot
fou
molt
interessant
77
A Grècia fa molt mal temps
d'un artista creador. 1 no free un
L'acció deis bandits
ambdues parts, si be cal evidezea
DAVAP1T LA CANDIDATURA
Atenes, II. — En tota la Grecia
exemple (une, car (farrera la Sonata
que !a välua (lela forans es mes
OLOT
Calcula, 11. -- Telegrafien de
DEL MESTRE VIVES
de Beethoven vingue la Suite 6', en
regna un ternos malissina
remarcable. No cal dir que obtla
El
culi:Mame
de
"La
Veu"
Myrnensingh (Bengala', que tres
DE BARCELONA sol molor, de Bach, i encara després
Se'ns comunica que en la
Al Pelopones neva abundantment.
bandits joves entraren en un
Fa temps que el caciquisme a Ca- gueren la victäria per tres gols tec.
d'aquestes dues obres, que ens ¿masesei6 de data 7 de l'actual, fou
A les regions de Larissa i TriIra un deis locals, que procurare:
tren que anava de Mvmensingh
talunya va molt de corcoll, pela!) enteen la tuatcixa visió, pez be que des pree cl set/cereal aeord:
cala es troben cobertes per les aiCOXA A Le, BOHEMIA
defensar-ce bravament.
Bhairahhzar fregi,3 del Bracara
n'hi
ha,
I
ans
cap
mal
de
conaAnit paseada, a la Bolietrnia de punta d'obeerracin kHerent3, de
gües més de quaranta mil hectf‘rees
Assabentats els senyors vo- tatar-ho.
— El tradicional roser de: Trié
maputra) i atacaren tres prode terreny.
Modernista, Isidor Pérez fou les qualitate del gran artista, peguécale d'haver esta' presentada
celebrat a ;a parròquia (arana di.
pietaris retrate. Aquests es neAquestes
deixalles
caciqu
i
ates
terem
veme
com
aquest,
amb
la
mateiGran quantitat de bestiar ha estat
declarat vencedor de Tarr& per
pel districte tinque la candida- nen diverses maneres de produir-se, qnest terme es ven" beis concoregaren a lliurar els diners que
arrastrat per la inundació i ha mort
ara eficacia que ens baria mostrat
tura per a regidor del seu II- 1 a vegadea, ho fan amb minimice gur en tots eis sens actea diverso,
nortaven, i ele bandits dispa- punts en vuit represes. L'enofegat.
l'essermia
intima
de
la
música
de
Bach
ematre
fon
monenon
i
si bi el temps no lajas-mi masa.
en ell
lustre president. meetre Vives; que per la lleva mateixa
raren contra elle, matant-ne
i dc Beethover., ens dada tota la griEls habitants de les poblacions
Pere' ben poques vegades
— El conegut cornerciant Josr?
preecindint um abeniut de tota
un i ferial els altres dos. Desdelaten la poca caritat criseta äail i picant d'una gentil "Tonainundades s'han vist obligats a remine
la
situació
rom
correspoRovira, que sempre abs
gia de careeter
irleedo
' distiage
prés de comes el criem saltatiana
que
atresora
la
seca
ánima.
dilla" de Blas de la Serna, o d'una
fugiar-se als terrera de les cases.—
tila a nn boxador que avantattant do partit cona particular,
ren del tren. — Fabra.
Ara maten s'ha produie un d'a- per tenle un Son establiment acaba
Fabra.
java el seu antngonista en ca- "3falagnerla" i ens record'obrir
ne
un
altre d'una elegänia
acorden per nnanimitat fer quests actea de caci quisnie-miniatudara, finalment, am i) la Sonata en
^
legraiia i experiencia.
Una regió inundada
ecnetar en acta la mott pregona ra, del que_ ha estat víctima_ un cor- i sobrietat dignes de tot elogi, ja q...,t
noine, de Valentini, que també la
pot
En nitres cornhals disputats
posar-se
al
costat dels =Ton
satisfaceb5 aMb han ele! les responsal de periódica a 0:ot, que
Salänica, xx. — A conseqiiéncia
sera técnica é, tné4 qt:e admirables,
A ANGLATERRA
a la mateixa vetIlittla s'obtinreiterndes ri e elerarinne del mes- Ultra això i altres Coser és també, que hi ha a les grans capitate e
de !a crescuda e x p erimentad, pel ria
arnb
el
dranini
rniracul6s
que
pa:esa
de
gueren els resultats segnents;
les moltes felicitacions rebudes PO,
des de fa moltissims anys, correstre, teles pliblicarnent í recolliAlialemo, tota la regid situada entre
Pi tut - Perera fan malla nul. tes els mitjana. Una técnica que és
des per In pi:rimen. sobre la im- ponsal informatiu de LA PUBLI- afegir - hi la riostra, ultra encara mis
.Ghida i Verria es troba inundada.
tamhe en ella mateisra un art veraneas
Marín - Pujol, id. id.
Un vot de desconfiança al
CITAT i pel sets maten carecer tinque a tothora culera la Ileagia
mediata finalitat que tindria la
La crescuda ha arribas fins a un
presligiús i sempre pie dc dignitat,
Mayo vara; Guaral/u por punts
vernacla en tota retolació i propi.
independent, no ha deixat mai, dinscva actuaci6 al Con:7191mi barGovern
?sierre sobre el nivel! ordinari, i atacó
tant si ena tnOstra tot el seu poder en
en sis represes.
celrinf atie Seria la cread6 del tre la major imparcialitat, de co- landa.
ha fet que els danys materialssiguie
Londres, ti. Segons el "Daily
Llach ven Mtific . z per punta tm passatee brillant enm en urut frase
de gran consideració.
brea lafla de subtileses expressives.
Teatre Municipal 1 el foment de mentar tots armella esdeveniments
Express", dijous vinent batirá de disen sis represes.
que per fa seva importancia a'ho
la cultura musical, des de l'esEl Simplon Express es troba deAqueas concert, memorable per tots
catir-se a la Cambra de"s Comuns la
Petra
eene
Ortega
id.
id.
TARRAGONA
tingut a Ecaterini l'exprés de Saconcepres. deevetlle un entusiasme ben cola a les usada elevados eeferes han tinerescut. Equivocat o no, senilnicoi6 de censara al Govern que han
pre
s'ha produit emb siuceritat.
Per la fundació d'un satinelònica a Larissa.—Fabra.
riel divf ere emh lotes lee deriautintie i del tot justificat. El rnestre
presentat els diputats cOnerezclors.
LA PUBLICITAT del dia ro de
DE L'ESTRANGER Casals foz' aclamat ealcresament i vacirine i ramifiearinns inheDosis tren que el Govern laborista es
niel d'esquorrea
Carnee/0a
A Turquia han caigut
hateié de concedir la repetició d'algutrabará en una pbsicib sumament dirente a tan arclit p roblema; em- mar; va publicar 'na extensa nota electoral
Antloipant les vacomentant
les
martingales
grans pluges
electoral'
ll 551 que si no es aludas pele vots
na de les obres i una cenaiderable stspresa noble 1 cralltssírnes micanees :: Fuga& detingut
que realitzaven aquells elements que
dele libarais es trobarà en minarla, en FRANCESC ROS FOLT DECLA- pliaci6 del programa.
Stambul, rx. — Les pluges torros, a saai trt,l5 nue ron? oportuna
Dijous p assat 'ion celebrad;
es ¿loen política, per aconseguir una
RAT
el
qua
l
fas hattra d'anar a !1 diSOIUCió
VENCEDOR DE 7.zERRET,
rencials que estan caient des de fa
per ?a gneis crisi rme travessen
B. S.
amplissima unió de totes les dretes, una reunió de diversos elementi
PERO LA Dscisre FOU UNAdel Perlament. — Fabra.
alguns dies, amenacen produir inunmalverse-O:mera lis mesica, el me- que des del pimpi al regionalista
ion-es militaras en els paree
acoNJMEME.',NT PROTESTADA
dacions.
sic, l'actor i nl teatre en e- blés totes les Remes imaginables.
NOTES
OF/CIOSER
d'esquerra, per tal d'anar a la
Com a distints llocs han quedat
mseiral, i ex e mple sine en la hic- Ultra que aquesta crónica valgué al
MONTLLOR 1 TARRtRE FAN
d'un setrnanarl
trencades les carreteres i en nitres
brin (Irle Municipie ramenenls. nostre corresponsal alguna =abran- publicació
LA
CRIS/
ROMANESA
7.1ATCH
NUL
defensi la ideologia republic a
B ARCELONA VISTA PRES
han estat arrabassats els pals telenn no 5r.ficn que e ihngi p resen- sida den solfejats, hi bague qui per
i propugne enserns, la so--na
wat ics, les comunicacion e 56n moit
Anit caceada se celebra a Paris
SEUS ARTISTES
ta( niel un rarelidit, g l rn- ia de enveges comercial, —pula a Olot ,
Les negociacions
dificils.—Fabra.
l'anunciar encontre entre Yrancesc
Per e avni, distinta:gr. , rl "Rcial
l'Art, ene l'exerreea finalitat també hi ha mimes mesquinc,— va lució deis diversos preblemet
Ros i Ferrer, el quel e! dispat3. al
de Tituleseu
arco? Artístic", ha disposat la ce:ir d e tenerle l'arete:tire ett (me denunciar, amb totes le 3 cirennes- de vital interés que afecten la
Les destroces del temporal
Bucarest. 11. — 1:Is cape Paris Ring, igual que Flix-Jonny lenració d'un concert al Palau
a l'hm' pre s ent tant PS pro- tincies, aquest fet a "La Veu" i poblacid.
Atenes, CSerliKrcia des
— Ene trobem en el ple da
Pérer.
les Arts Decoratlees de Montjuic,
deis partits que foren
pu gna per le renlitzecie deis aquesta va apressar-se a retirar el
elanys causare en les vies fèrries pel
la campanya electcral. Les dre
on continua oberta a t públic
Al final de !es deu represes Perprobternee "conrrefe",
paquet —petit, petitfasirn— al refetemporal deseneadenat a quest s dice , es liß; rei es mostren n'off reserles han publicat en manifest en
ret (cm declarar vencedor per punts, posició ele les obres pic-tiSrique3
1 ale.
rronhmir, no poden deetinr de
rit corresponsal, manifestant que ho
preven que les comunicacions ferrovià
la premsa addicta. 1 les csquer"Barcelona vista pel e erais artistes."
El t'iteri demborata
la quid cosa origina nui formidable
rice arnb Salònica trigaran a restabliremi t ir la mes sineera i pregona feien perquè s'havien informat que
rl roncees etnia a arre: del reres fan torta propaganda 3
es cfindid del públic, que voló Erancala" diu que Titulescu esth
¡e almenys cinc dies. — Cabra.
rairnieneie p er que er.m el mes- actuava contra "La Veu".
base de !linee dieries i defininI
nioltbatisfet del resulblt de les Cese Rest 7uanyar per un marga de nomenat "Quintet Catalä" que exetre Vives, tant rie p reocupen ner
El caciquisme de "La Vea" Es
Una violenta tempestat
en el miling l'orientació de la
cutarä obres de Mozart, bi ennegociacions nom o nradeS 1 que punts
cient,
rapsss'eta"Dbetrart e S", d'Ordre epcara mes evident, puix no veiem
delataba i Dohnanyi, 1 comenear3
confia que durant aquosIs dos
a la Mar Negra
eepirueel. im e reme i nditilan per la correspondencia que hi pugui tra- candidatura i el programa alue
La llnita fati des del primer ny,a lee mire, pel orn1 enotiu es d'esei propasen desenrotllar
dies de vocalices oriniula po_ ment molt ni,auda. En el cure de
a oslrblir nrienilihri que fa
eer entre l'actuacid polftiea d'una
Aniara, ir. — A la Mar Negra
perar
que
aquesta
lenta
serà
molt
Mantee:e.
dià resoldre 1;1 crisi cousliluint
les tres pr'meres represes, Ros anä
forts, culles i grane els popersona i el fet comercial d'ella.
ella desencadenat saia vil'ensa trenconcurreguda,
1
ädhuc
un gatunot d'unió nacional. — a terra, encara nie Cense donar
visitada
La Miga Iluita aliada amb
Mes."
• La Veu", anda alar& ha palesat
pestat, a conseqiiincia de la qua]
bloc
a què Pichirre r omptée. Els rounds m'acata interessant exhibició artisconservadore, pupins
vaixells han bagar de refugiarel sets esperit antidemocrätie i que
tica
de
visions
i
aspectes
de
la
nosper ella, la llibertat individual no
4. 5. 6 i 7 torees de Ros; e1s 8 i o.
tole ele altres partits d'extrema
se precipiiadanient al port d'Heracle.
tra ciittat.
igualats,
i
— Fabra.
al ro, Ros, en una cmdret a.
gmfg FF'
Reuninns ajcniades
r g. 1 iMIIRECIAT te dret d'existir.
"La Veu" no testa. no pot tenir
Ibmare.st, 11. -- El Cornil," penis firal brillan tiseima, s'adjudica
Acci6 Catalana Republicana
CONCER.T A HONOR DEL MESNomenament
IlilommamIllzammaanaminimimma
una
c
l
cap queixa de caräcter econbmie
ara vietaiia, oesse, no obetant,
da' partit nacic . nal ramperol
va en candidatura en coalleie
TRE
ANTON/
NICOLA1.1
ritra
les
noticia
Irse
verem
contra
l'eamentat
corresponsal,
Ii foil negada pels ¡urges.
ahir sota la presidencia
però
anal) els federals 1 els ßeriaLa vaga del personal de la del senyor Manitt,
En cl programa d'aquest cancere
publicar, relativa l mermar Vi- la seva febre anticequerrista l'ha fet listes.
En la mateixa vetllada el pes mig
i acorrlä nc(TIA
sea
d'agraiment
que
els
mestres,
produir-se
draconianament,
atenentar
ese
llar,
(Betel/mi
que
ha
emtat
fort
Montllor
fiu
principi
ropertment
Campsa a Sevilla
match nul arte!)
Dimecres no es va poder
dcixebles i ex-debut:des de l'Escota
se a una delació interessada i porEeerte NaclonnI
2evilla, 11.—Continua en el frl pel senyor Titulescu per tal Barrire.
reunir la Ccmissió Permanent
sant alai en interdicte la serietat
Municipal de Misia' tributen al
CIrpn Eg, de la
destinnt
al
do
participar
en
el
Goverp
de 110
atej estat el conflicte social
que ha estat fina ara el seu director,
tapitnl, M'O; heu, laM33 4, da comercial de la seva Administrad& de l'Ajuntament a causa t de
d'rnió nacional. El Comile esqul plantejat.
reunir-se nombre sufieien
el Tutee Nicoleu, hi figuren tres
tudiara
els
mil
:e,e
nornennment
de
tonsienar
cl
d
realit
*I personal de la Campsa
regldore.
interessantissimes obres de Joan
OLOT
plectro ner nt eIlt G r illo . i Merar
zar acinesia participaele.
continnn frnt vega de braeus
La reorganitzeeió aingulat
Schastia Bach, i'"Obertura en do",
Es veu que mentre no Parlutt.
Els rape fC partit han estal
d'rn 14...,/orr5 ,rnfeasolr
Vial&
ca 1 g.nts. en espera de les crdres
Jets Prcvaiment y projectada
per a orquestra de torda, oboe i
les urnes amb fofa claredal,
convocats novament per al dieis" mercie, :inri maten da la OraEl moviment demogrific regisde Ilurs rotnpanys de Madrid.
pel
senyor
Pich
tingué
en
el
fagot,
el
concert
per
a
dos
violins
Ihnis pel rei.
dunda
trat en els darrers quiere dies ha potser tement que paren
En el es refereix a la vaga de
—ay.-res el mis ferm
i orqueetre i l "Concert co do",
Les rounions tic Comiti , s dele
Cona eIgni que ce leerle d'un catat de tres mart". quatre naixe- ea. ja
ia n'hi ha que ho deizeu
Je, entice.
metallúrgIcs, el governador creu
per
a
tres
pianos
i
orquestra.
görrer.
partils han estat ajornades fins
Recen':
en
In
mental i dos matrimonia.
SeV3 eerrere, anque el conflicte quedarh ressult
Repreeenta un augment anual
Tona tres obre, ',eran dirigides eara que
Pere
al mateix dia, amb motiu de lee
— La Ara de cap de mes, celeeentim verament QUA
— a esta! detingut
da soo.000 pesarme, nonti' de
mitjançant una retal ordre del
pet mestre Llnis Millet, 1 ele 'olfatee
restes de lit Pesque ortodoxa. —
brada el dilluns passat, estigui exdies va fuel
enrame/.
Buster,
que
fa
roes
Mellefre
bisel
de
delpersonal.
znittleteri del Trebtill.
eón; per al cometes de do" efebo,
Pa bra.
coneerreguda. L'a- Si r de la preed d'Aleover, oil
Francesc Costa i Eduard Toldri, i rar-nos aviste li enviem te nee- traerdiniriament
fre fllrilld, Igualment reine al:nació en tota mena de transae- eafavn defIngut per estafa.
fer rara nnith el !Atiene

de

Cata l

uny a

JUICIlt5t, 1Z

U abril ue 1931

LA PUBLICITAT

CINEM
"Les Llums de la Ciutat", film surrealista
L'argument que no expliquen els titola
L'ARGUMENT QUE NO EXI?LIQUEN ELS TITC/LS
Eis distingits surrealistes, tan a ficionats a la violencia, acaben de rebre
la bofetada naes formidable que no haurien pogut esperar mai en la sera curta
histäria. Perquè generalment les bufetades se solen reb:e quan ja es comença d'estar acceturnat a la idea del
triorni. Amb els surrealistes ha passat
diferentment. Quan, amb dents i ungles, destrocaven tot ésser vivent, quan
havien declarat Chaplin partan . 1,0dr:dura una plantofada de Charles als
morros—és la paran:a, no n'hi ha d'aitra—es ha deixat per ésser recolhts
en un cabasset
Els surrealetes havien descobert que
la incoherincaa en els actes i en les
paraules era l'última de les darreres
novetats de la temporada. Es psicoanalistes, mes científics, varen dir-los,
perú, que no hi havia incoherència en
les incoherencies i que cont mis incoherents i mes iliures eren els actes i
les paraules mes subjectes a un sentit i
mes coherents eren en el fosas. Teta
incoherencia és una revelació incontrolada, i a:al, tot conjunt de paraules en
Ilibertat com mes extens és, amb mes
claredat mostea allò que rautor no voprecisament, dir. Eis surrealistes es
tancaven, d'aquesta manera, en un herrnedsnoe que, estervent-se a tots els mitjara d'exp ressió afectava a tots els
aspectes de la vida; és com si un
impressionista llagues pogut ésser-ho
en pintura, en música, en literatura i
en etica. Perú aquest hermetisme i3
un hermeisme amb pany i clan i no
cal sino tenir la clan per obrir-lo.
Sota un amuntegament caòtic, de
blocs de gel, corre sense interrupció
e/ rin. I 64: si aquests blocs de gel
eis esculpiu en formes belles, 2cleixará
de derer el riu per sota? ¡Perdré el
seu valor la superficie per bares deixat d'ésser caótica? ¿Dirà men)s del
que de:a el corrent profund? I schertet,
¡no estará nnolt més ben arnaeet amb
aquest canionflageP Aquesta is la llie6 que cióna Char:ot en "Les llums de
la ciutat" als surrealistes. Diu, tant
rem poden d/r ‚lis (naturalment, diu
niés) i ho diu de tal manera que els
surrealistes mis fins s'hi enganyen. I
Chapin?
‘'clia dir tot el qus en un corrent
erbterrani, parallel al de la superficie,
ditt? Si consideràrem robra com a una
secreció de l'autor, no is necessari cap
mes argument. Una gota de sang revela, de vegades, coses que mai no haurien sospitat ni el que la portava a
dins ni el que l'ha 'cesada.
Es diu, sovint, que en les grans
obres s'hi troben sovint tresors que
segurament no eetaven en el pensaroent de posar-11i. Tampoc les serventes tiren coberts de plata a les escombrares i se n'hi traben,
Charlie Chapa ens explica en "Les
Pume de la ciutat" dues històries paraHeles, sincròniques, perú distintes;
Pura, pe-ò, ve a isser el Bensmatge
en qué ens és explicada Paltra.
El públic nota tot seKidt que hi ha
alguna cosa; Es inútil que en sortir
s'expliq ui el seu estat d'esperit pel
seidinien!alisnie de l'argument; és inút:1 que es repeteixi que armen milionari, com din el repartiment, is un nailionari excéntric; troba en la seca excentricitat alguna cosa que no es pot
explicar; seise que en tot allò hi ha
mes del que li diuen.
El film sembla tallat, al principi sobretot en etapes independents. Crida
l'a:enrió que no sMguin cap relació
a7arent la inauguració del monument,
..encontre arnb la florista, el suicidi
del milionari. I, no obstant, les tres
escenes estan intinnament ligarías.
Com ? Mirarem d'explicar-nos.
La persistència d'un sentiment d'amaitor--un gust amare dirieu--en
tots els films de Chaplin, fa sospitar
tot segnit si aquest sabor no prové mes
de la persona que no pas del personatge, és a dir, de Chaplin que no pas de
Cahrlot j això ens fa pensar en una
possible substitució. l'era una prova.
Fliminern per un moment, Charlot del
fi'm 1 poseas -hl Chaplin, i projectem
o eellienla.

Escena del monument: Música, parlaments, moixiganga. Es treu el drap

i, a la falda de la matrona pretensiosa
hi ha, adormir, Chaplin: Thome. Si
el monument ii estigués dedicat, no
estaría ell mis ridicul en aquella situzciä. Els honors aún sempre per la
ids.4 que la gent es fa deis gratas homes; ¡'home honorat, quant a borne,
és un ninot. I, de sobte, ens trobern
dintre la vida mateixa de Charlie
Spencer Chaplin.
Escena de la florista: Chaplin és ric,
fansós. I troba una rana. La noia té
räninta cesa; no van que darrera del
milionari hi ha un heme, un rebrec
d home, mis ben dit, per6 un cor tanmateix. Ella no van mis que el milisnari. Fi cega.
Escena del suicidé: No recordem on,
Ilegirem, fa molt temps, que Chaplin
tenia aquesta escena pensada. En ella
Charlot anava a convencer un gegant
que es volia negar lligant-se una pedra al coll i tirase-se a l'alana, i quan
ja el tenia convençut, en Manear el gegant la pedra tirava a raigua Charlot,
que s'havia entortolligat amb la corda, ¡
aquest mori. El gegant llançava una
gran rialla i se n'anava. L'escena de
"Les Ilums de la ciutat" és, essencial!nene la mateixa, encara que no tan
cruel. Perú té un significar que no té
ralea. Chaplin, el milionari, sent horror per la vida; està a punt de suicidar-se; perè, a rültim instant recorda;
reneix en ell l'home que ha sofert i
vençut lluiten el record i la realitat.
Ven; el record, no sense hacer estat a
punt d'ofegar-se. Però veten i Chaplin
l'instaHa a casa seva. El servent ato el
concia: costa de fer-li comprendre
que aquell individu és un amic—i tan
amic—del san amo. 1 renovat, tornant
a ésser el que era, Charlie dóna a
Charlot un Rollt, compra, per mitjä
d'ell, totes les flors de la florista i la companya a casa. La florista, perä, és
cega, i no ves l'home; no veu mis
que el nnlionari; no ven el que és
real, no veu mis que el que és accidental.
Perú l'home na surt més que en circurnstäncies excepcionals; el plec de la
vida domina; tant de temps de fer de
milionari dóna una aparença real de
milionari, i quan es desperta, Chaplin
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mal no
no es troba amb el milionari, piró
sennpre s'ho tren, 1 ¡'borne, pudorós,
procura amagar-se gràcies a la ceguera
d'ella. Fa, perú, merits com a borne:
treballa, boxa, i is annb el producte
del seu treball i no pas arnb la seva
opulencia que l'obsequia. I un dia ranmor pot mes i es casa, sí, es casa; en
la pellicula Charlot és a la presó;
l'home ha desaparegut, ella té els ulls
oberts i no el ven, però el busca, el
desitja; en mig de rernbadalirnent de
la felicitat, el busca, pensa, sí, Interiorment, si rhome, sera el que ella slaaNia imaginas, n a turalment, el Une s' i maginen totes les noies que ah els bornes:
un maniquí. I ve el descobriment:
aquel] milionari no és mes que un tros
d'hurnardtat masegada, dolorida, sagnant I ve la decepció?, la pietat?,
ramos? Pot ésser tan terrible la resposta que Csaplin no gosa rd imaginar-la.
Aquest és el veritable film. Almenys
aixä, volutnäriatnent o involuntaria, és
e i que diu Chaplin . a "Les Ihtnis de la
cintas". Es, per això , el millar film de
tota robra chapliniana.
es,

FE ha, encara, una altea cosa a anotar en aquesta formidable pellicssla, i

Es la sonorització. Chaplin, en ella, ataca el Hin parlat i el desfà, 1 en la música, en canvi aconsegeix la sublimació del veU piano de les primitives
barraquev. agua Amo desafinat que
segada les incidències del film andb trémolos, anda acords, compasses de ball,
tot empescat en el mateix momea, pu
rament per donar un acompenyament de
*p role i accentuar un ritme. La nrúSiea que (rihaplin ha posat a "Les
Ilurns de la ciutat" is això, tot i essent
música. Cbarlie Chaplin agafa, dones,
el film sonor en els seus prinners principis i releva a la categoria d'obra
d'art.

SS'
El públic riu, riu molt; quan arriba
al final, perú, s'adona que no era pas
ben bi alló el que esperava de Charlot. Charlot es sempre una sorpresa;
perquè amb la facultat que té llame
d'oblidar el dolor no recorda de les
seres pellicules altra cosa que les rialles; per aix6 els seus films sän sempre nous; per això el sen art no moriré mai.
ANGEL FERRAN
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no es recorda del seu amic, atoes recorda
de /a seca vida passada; no set, recurda mis que quan ha begut.
L'home, perä, és el que estima, rhome el que obra, el que guia l'automòbil quan el milionari no sap el que es
fa—inoncebeu que un vagabund miserable sip:ga conduir?—rhorne compra
les flors que després apareixen en bracos del milionari adermit, la florista
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"SEVILLA DE MIS AMORES"
En les escenes exteriors de "Sevilla de mis amores", pellicula de
la Metro-Goldwyn-Mayer, totalment
parlada en espanyol, de la qual és
protagonista Ramon Novarro, i que
s'està donant al Cinema Fémina,
Novarro, que també s'encarregà de
la direcció de la cinta, demanà que
s'empressin flors típicament espanyoles. Quan se sabe que els campa
sevillana abundaven en margarides
boscanes, es portaren als terrenys
que volten els estudis de la Metro-

Goldwyn-Mayer un gran nombre de
les mateixes floretes, que creixen
a la Vall de Sant maquis, a Califärnia, les que serviren per prestar a
les escenes exteriors d'aquesta beIlissima pellicula un ambient exacte
i fidelíssim.
"Sevilla de mis amores" ens conta la dramática novella d'un jove
cantant sevillä que conquista un

u.:ector George Fitzmuurice (de la M. G. M.) tlirigeix una
escena entre Norma Shearer i Neil Hamilton. A remarcar
L.

l'aparell silenciós, el reflector 1 el micròfon

7 No entren en una escena amb
una frase incompleta. La segona
meitat del titol citat en la regla
anterior illustra una violació ¿'aquesta. Un altre exemple es el següent: "En el Perú es cenen pa
norames cont aquests." Encara que
PELS CANDIDATS D'ACCIO aquests titols evitin de dir el que
CATALANA REPUBLICANA seguirà, són mitjans massa obvis
de sostenir l'atendí).
8. Un titol s'ha de referir a l'escena que segueix, perú mal a l'anterior. Ur, titol com vist els
EN LLOC DE NOMS, NUMEROS. L'AMOR MECANITZAT.
anees a la tanca?", referint-se a
l'escena precedent, invariablement
EL. MENJAR 1 El.. BEURE EN COMPRIM I TS
canfor, l'espectador. Mentre pensa
Aquestes nitres mil innovacions podeu veure en
si ha vist o no els ànecs, no prestarà atenció a les escenes següents.
9. Usan paraules tan senzilles
com pogueu en els títols. Aquest
parer no es refereix pas al nivell
inteHectual del públic, sitió a l'avantatge de no fer els titols pretensiosos. El atol millar Es el que
es Ilegeix sense preocupació del medi fent que la idea entri en el cer
vell de l'espectador i l'acompanyi
fins que l'escena següent aparegui
a la pantalla per completar-ne el significat. CO/n 11/9 simple és el ¡lenguatge, mis fäcil serà d'obtenir
aquest efecte.
Les regles corrents de gramàtica i puntuació s'apliquen ¡am bé als titols damunt la pantalla. Els
amateurs prescindeixen sovint de la
puntuació com si no es necessités.
No obstant, un títol ha d'ésser escrit i puntuat amb tanta cura corn
qualsevol altre text.
ti. Eseriviu els titols des d'un
punt de vista impersonal i mai, si
no Es en filme familiars, no feu re-

Sáló Catalunya
•

ts.

790, Villanueva de la Serena, Les
Palmes, Sant Sebastiä i Vigo.
Prensista amb 2.000 pessetes
6.737,

Tenerife,

Madrid, Palma

de

Mallorca i Palencia.
31.527, Ceuta, Madrid, Pamplona i
Xeree de la Frontera.

14.031 Sevilla, Mälaga, Huelva 1
Santander.
3.975, BARCELONA, Sevilla i Madrid,
33.816, l'erro!, Còrdova, Andújar i
Cartagena.

30.080, Madrid,
1.487, Madrid, Badalona i 1.7aléncia.
21. 822, BARCELONA i Sevilla.
29.212, Mälaga i Torrelavega.
25.21 3 ,
BARCELONA, Alcoi i Va-

per Arthur L. Gale
ferancia a vosaltres mateixos, als
mernbres de la vostra familia o als
amics, pels noms propis. En projectar els titols, imagineu-vos que
sou un estrany que prepara els films
per a un públic al qual mai no ha
vist. Naturalment, en els films personals, els familiars o els que registren es,deveniments en forma de
diari, això no té aplicació; perú si
en té en els de paisatge i viatges
i, en aquests casos l'äbit de ficar-

DESENA
o6 17 35 42 48 55 94
CENTENA

II0 158 176 194 242 318 324 334 358
450
620
781
964

5 52
655
796
965

5 1 3 556 557 560 582 1506 615
697 705 727 735 757 758 775

8z5 823 830 858 874 918 922
986 993

MIL
023 039 041 056 089 092 056 1 71 185
246 272 35 1 354 374 507 531 555 558
577 591 617 641 652 674 697 711 724
747 773 796 8 17 826 852 854 875 928
970 97/

DOS MIL
0,31 043 045 072 079 08 1 096 109 r42
224 227 229 269 279 284 287 314 347
382 422 432 459 468 493 494 513 52 0

639 716 73.3 768 805 849 857 865 888
910 920 945 972 974 995
irEllZS MIL
000 031 036 072 091 110 134 135 222
242 260 261 346 380 383 400 457 465
512 624 629 687 7 0 1 707 747 748 757
758 762 774 823 825 873 879 923 935
97 1 980 992

QUATRE MIL
01 7 041 065 123 125 132 304 316 330

triomf al món de rópera i al
qual sosté en les seres tribulacions

6/2 70.5 708 717 737 786 817 837 848

l'amor i la devoció d'una dolça i
innocent donzella educada en sin
convent espanyol. En aquesta pellíenla, Novarro canta per primera
vegada al cinema links operistiques.
Collaboren amb el farnós y jove
actor mexicä Conxita Montenegro,
Rosita Ballestero, Josep Soriano i
Viosca, Maria Calvo i la senyora de
Samaniego, la qual interpreta el paper de la Mare Superiora dcl convent.

L'AFER DELS METGES

MUNICIPALS
"Per a servir els interessos
dels metges postergats i salvar
els drets adquirits pela que sorteen en el darrer concurs, ens
trobarem que l'Ajuntament Es

l'únic perjudicat."
(R. Coll i Rodés a la Permanent del 20 d'agost de 1930.)

CINC MIL
003 103 105 112 117 122 148 169 183
25/ 263 265 279 290 297 303 3 56 312
321 354 4 12 4 1 6 444 457 537 545 555
87o 895 9 27 964 976
SIS MIL

020 056 o68 o94 106 117 123 182 in
198 205 211 2 5 4 256 274 275 294 382
384 432 446 447 468 476 493 53 8 621
6 37 642 660 6 77 727 772 845 8 53 929
953
SET MIL
076 125 175 212 258 279 296 304 307
310 324 332 359 365 394 4 1 5 452 471
591 615 638
476 504 507 ;03„91 ;8
2 ;;9
:
645 669
811 83t 844
856 865 899 029 935 937 941 986
VUIT MIL
023 025 028 054 116 117 138 146 I6o
173 192 210 286 3r3 326 3 8 5 39 8 452
518 575 587 590 600 6 26 637 63 9 652
736 817 818 826 878 879 908 922 925
932 94 6 970 993
NOU MIL
073 167 153 214 296 332 344 345 389
358
396
594 óou Z) 63T 612 646ó116X
77 1 779 818 830 867 875 929 943 974
985 994
/81 212 218 21 J268 270 345 395 410
4 5 5 4 18 4 69 470 .53 1 537 5 69 575 699

782 lot Sto 843 847 889 921 935 943
994
ONZP IL
000 012 035 044 098 103 124 208 224
295 34 1 3 6 7 38S 392 405 439 471 3o7
528 551 586 620 628 631 647 656 6 66
667 692 696 721 742 765 772 825 830
881 885 925 936 938

VINT MIL
032 oer 013 061 oyft 016 r23 226 el
203 231 255 272 332 333 355 356 419
422 453 458 4 6 5 5 0 4 555 5 63 603 655
665 678 690 693 774 806 818 834 835
840 846 900 954 955 978

VINT-I-UN MIL
043 066 094 099 15t r76 255 284 292
323 348 522 603 693 7 11 758 774 773
777 80 4 81 4 84 5 8 3 0 86 5 8 75 894 927
VINT - I - DOS MIL
oca os8 643 044 048 093 099 118 172
201 202 250 3 13 333 33 0 374 4 1 1 427
523 548 592 627 679 726 728 768 769
795 82 5 82 9 8 37 86 2 857 950 98 5 987
992 996
VINT-I-TRES MIL

015 031 041 068 072 163 176 227 280
289 299 3 00 3 10 3 2 3 3 6 7 37 1 375 391
409 410 41 5 95 570 575 583 594 605
613 664 771 8o2 Si2 826 871 1390 896
9 1 3 9 1 7 9 29 946 96 6 985
VINT-I-QUATRE MIL
021 028 039 110 133 196 262 277 292
3 09 33 2 341 347 45 6 466 47 6 496 560
570 610 613 625 649 66 5 669 7 12 789
753 773 774 793 805 82 4 839 8 3 6 857
9 1 3 928 978
VINT-I-CINC MIL
oso 078 o80 082 088 120 122 160 165
/98 211 230 233 248 264 273 278 287
339 343 374 375 411 443 462 526 553
557 561 576 604 618 640 641 663 665
668 818 820 833 85o 868 9 10 912 916
954 955
VINT-I-SIS MIL
020 060 078 079 082 101 107 164 1 73
209 2 39 2 74 3 22 3 26 335 373 442 449
46044—
86 490 535 539 555 608 646 651
715 7 5 8 .726 775 776 82 3 892 970
VINT-I-SET MIL
012 088 17o 189 205 211 212 227 252
255 285 291 302 311 375 376 395 4 5 3
490 528 542 546 548 636 655 675 6R2
688 699 784 808 817 828 e48 923 968
987
VINT-I-VUIT MIL
025 039 087 116 119 127 175 182 589
222 226 279 283 286 303 338 365 384
399 400 404 425 440 449 459 472 473

537 55o 531 536 6o5 625 67o 795 812
822 865 872 898 902 924 97 1 973 993
VINT-I-NOU MIL
0 5 2 036 047 058 100 105 II0 115 150
169 171 187 188 193 203 215 252 225
295 399 407 447 479 5 01 504 507 541
550 551 55 2 556 570 604 634 657 705
7o6 711 717 735 768 778 815 822 823
858 90 4 988

TRENTA MIL
012 023 051 079 086 092 099 119 185
198 209 218 304 342 350 359 37 2 373
390 4 1 7 420 469 404 5 1 3 582 595 631
662 679 681 716 735 744 734 759 795
8 2 3 843 855 865 9 22 935 942 953 966
970

TRENTA-UN MIL
010 038 045 063 0 73 080 092 098 118
132 171 184 218 262 289 343 334 363
382 397 4 10 442 479 505 524 541 345

552 374 626 637 684 688 7o5 752 716

730 735 749 795 850 855 910 920 953
972 979 992
TRENTA-DOS MIL
ooS 014 025 069 070 125 130 180 /99
2 5 1 217 220 226 249 254 273 300 342
343 373 377 396 5 1 3 5 22 525 531 555
556 648 657 715 771 773 800 876 898
899 944 970 985 9)1
1712E.141CA-1121:S MIL
000 001 026 074 102 105 u:8 109 124

160 207 260 306 324 352 335 4/ 0 4,30

445 477 4 84 505 509 520 556 607 613
734 749 750 804 844 892 93 0 971

TRENTA-QUATRE MIL
027 0,5 4 114 122 147 155 159 178 205
209 227 235 245 262 263 329 343 350
375 4 29 445 468 475 510 54 519 389
656 661 686 758 764 783 795 8t6 äsi5
85r 874 903 9 2 2 944 978

TRENTA-CINC MIL
002 043 046 o5o 078 085 104 113 119
125 126 140 130 162 183 220 268 .270
274 276 288 300 306 307 322 326 347
418 433 494 54 1 543 646 706 715 722
747 754 804 829 833 876 883 890 974

996.

Les Arts

DOTZE MIL
004 047 116 122 137 167 168 174 181
EL MONUME.VT .4 POR221 2 44 269 2 7 1 3 03 3 27 3 8 4 396 462 a
566 613 616 635 647 66o 679 puso 72o
TILVY
726 754 7 69 775 793 8o6 818 842 854
Pot considerar-se decisiva la ges867 9 27 961 995 999
tió del Circo( Artistic per portar a
TRETZE MIL
feliç reinste la consagració d'un mo015 un 061 071 241 250 265 304 321
nument al mes

MONARQUIA? REPUBLICA?
La dignitat nacional catalana la tradició liberal barcelonina ens imposen la resposta.
LA DONAREU VOTANT

I

lencia i Sevilla.
Prerniat amb zo.000 pessetes

440 452 465 480 494 527 543 627 668
671 683 758 746 760 767 832 842 845
853 862 901 909 928 942 944 946

gran

5. Feu que cada titol sigui complet en ell mateix. No trenqueu una
frase en dos titols separats per una
escena. Un exemple de tito' trencat és "Bagdad pot ¿usen romäntic
—seguit d'una escena, i després la
resta de la frase en el titol— però
és, certament, brut". L'objecció a
aquesta practica és que Es un rnitjä
mansa obvi de sostenir com la d'aquells que en una conversa us aturen asnb la niä mentre pensen el
que diran.
6. No posen dos titols junts en
successiä; separeu-los, almenys, per
una escena. Exemple: "La infermera domiciliaria fa una visita cada
dia", seguit i mmediatamente del segola títol. "Devegades troba condicions pitjors que aquestes". En casos com aquests s'hauria d'intercalar una escena o semiancia apropiades entre els dos titols. Dos titols
seguits és una de les faltes més
corrents i innecessàries dels ama-

Premiat amis 65.000 peinetas
10.83 9, B ARCELONA, Valencia,
Madrid i Mälaga.
Premiat amb as.000 peasetee
32.872, 1321I2(:ELONA, Madrid, Va-

REVELAT PERFECTE
de pellicules BATHE BABY
Balmes, 12 -:- Laboratori
CINEMATOGRAFIA AMATEUR

teurs.

o,

DONALD

Preadat amb 22040,2 poma
18.771, BARCELONA, Madrid f
Màlaga.

lencia.

La República no és la pertorbació. Es l'ordre non que
s'acosta, basat en la Justícia
i en la Llibertat.
Vota els candidats
d'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA

CINEMA AMATEUR

(Continuació)

macad.

(Acabaré)

NOTES OFICIOSES

subtltols

I

hi l'element personal està quasi sernpre relacionat amb la mis pobre
practica en l'art de posar titols. Un
titol d'aquests és "Joan dóna menjar als coloms de Sant Marc". En
primer lloc, si el públic coneix Joan
ja el reconeixerä; si no el coneix,
té més interés en Sant Marc i els
coloms que en el fet que sigui Joan
qui els doni menjar.

Ciutadà:

16 regles per a redactar els

CANTAT
!N ESPAÑOL

Per obra i grlcia dele aenyors
Pie 1 Maynis ele cape d'irispectore de Provelments són els
matelxos de la Junta Provincial de Subsistencia de la Dictadura.

340
:43
803
977

379 381 399 475 476 502 524 527
545 622 629 649 743 745 773 796
818 86 5 90 7 9 11 9 20 95 0 959 967
987

CATCRZE MIL
002 016 045 09 1 100 169 222 247 255
273 328 364 367 397 4 07 430 477 495
520 545 571 591 640 652 708 744 761
776 789 792 795 803 826 834 844 934
QUINZE MIL

1

000 029 044 062 06 o91 093 201 253
265 286 302 329 386 395 4 08 4 09 446
457 480 521 547 667 681 684 689 726
794 795 818 840 853 882 918 924 946
974 987
SETZE MIL
ooll 030 108 120 138 148 134 1 74 234
268 353 363 377 395 448 452 506 5 10
51 ,5 516 533 552 566 582 591 598 622
634 646 684 687 699 70 6 737 760 744
617 624 647 675 943 946
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DISSET MIL
050 141 181 204 264 272 337 378 387
4 1 9 444 484 50 1 520 534 541 575 582
6.20 647 705 729 741 769 859 946 969
DIVUIT MIL
019 020 031 032 047 087 102 44 187
2o6 218 247 278 331 334 368 ä Sr 403
406 409 444 446 469 503 513 523 574
597 602 627 643 748 8Io 84 0 849 876
884 896 965 996

DINOU MIL
016 057 128 149 151 205 226 331
337 340 360 365 372 436 476 490 493
94 583 587 6o8 6t3 627 628 690 762
80 3 870 871 881 938 945 995
005

iantós dels pintors
espanyols durant la segona meitat
del segle XIX.
I2excellent acolliment que la iniciativa ha tingut a r.ajuntantent per
completar amb el monummt a Fortuny la font que rernatari el tester
del Passeig de Gracia, ha facilitar
molt la realització dcl projccte; preparat en una reunió que anula els
delegats del Circo' Artistic --el seu
president i el senyor Itigol, de la
Junta de Govern-- han tingut el s
senyors Rubió, director de Paro i
Jardins municipals, i Cardtntets, del
Comité Fortuny. Assistien a la reunió els esculto-o senyors C)sle, que
en concurs convocat per aquest Comité, obtingueren l'encàrrec del montunent; i es va convenir a presentar sense demora la n'Aleta a raprovac.:, de la Secció d'Eixample de
r.ajuntantent.
Barcelona, dones, va a soldar per
fi el deute contret i recomput
la gloriosa mentäria de Fortuny.

Contra l'autonomism e de
la Lliga — condicionat —
1 el dels republicans espa-

nyols, condicionat també.
el catalanisme integral del
Partit Catalanista Republicà representa, en la seva
plenitud, la voluntat dels
catalans.

•
LA PUBLICITAT

Eis teatres
NOTES OFICIOSES
TEATRE GOTA
Nit triomfal la del di j ous. per a
la illustre autora Pilar Millas Aa.
t raY. El sen eatnet. "Loa amores de
la Nati", obtingué per part del die •
tingit públic que emplenava la sala
el mes favorable acolliment.
Igual que a Madrid, l'èxit de
'Los an.ores de la Nati" ha estat
definitiu, i el públic ha corroborat
l'exceHent impressió que va causar
robra ale neg rea critica de teatre.
Com sigui que la companyia Sepúlveda-Mora actuara solament en un
comptat nombre de representacions,
per haver d'atendre compromisos
adquintS anteriorment, "Los amores
de la Nati" s'interpretarà tcta els
dies, tarda i nit, per tal de donar
lloc a que tot Barcelona pugui veure aquest interessant i emotiu sainet,
que es representa al Teatre Goya
amb gust exquisit i interpretad()
acuradissima.

TALIA
Avui, diunaenge, tarda nit,
es representa el fantastic tia t
de gran alegria I extraordinària
comicitat, "Res de nou en el
front (Una nit d'or)", que es
presenta amb gran fastuceitat
i que interpreten meravellosament els valuosos elements del
"Res de nou en el front", per
la seva figura i distinció, ha
l'obra per a famflies, ja que el
seu argument de gran embolio,
es una graciosa Irania d'alta
societat.

CASINO ARTESA DE GRACIA
"L'emitid", la comedia dramietica de Florenci Surroca, representada amb èxit al Centre
CataI dUarte, Fcment Autonomista Catal 1 Orfed Gracieno, aconsegueix una nava
interpretado:3 al Casino Artesa
de Gracia, avala diumenge, dia
12, amb el repartiment que seguelz:
Flora, senyoreta Font (Maria); Frida, senyora Sagt-Barha; Doctor, senyor Mariné;
Benjamf, senyor Almuzara; Rosenyor Margineda; Pauet,
senyor Company; Boris, senyor
Mart1; David, eenyor Ramos;
Administrador, senyor Igual;
Xerrie. senyor Moret].
Direcció, B. Almuzara.
Per al segon diumenge de
maig s'anuncia lamba una altre
representació de "L'enemic" al
Catalunya Autonomista del dietricte tinque, Assalt. 11 que
prcmet ésser un esdeveniment.

La sardana
CARNET D'AUDICIONS
PER A AVUI
AL MATI
Aplec Sardanista Gracienc a
Vallvidrera, organitzat pele
Amics de la Sardana, de Gracia. Cable Empeirium.
e ment de la Sardana d'Hastaftancs, plaça d'Lepanya. Cobla Empbriurn.
Foment de la Sardana de Sant
Andreu (a la Rarabla. Ccbla
Barcelona.
Fomenti de la Sardana ae
Barcelona (Parc). Cobla La
Principal Barcelonina.
Fornent de la Sardana de Badalona (a la Plaça. Cable Popular.
Santa Colorna de CervellaiCoiania Güell. Cobla Antiga Caniga.
A LA TARDA
Ápice Sardanista Gractene,
a Vallvtdrera, organitzat pele
mies de la Sardana de Gräsin.
Cobla Barcelona.
Foment de la Sardana de
Sar.s, al Centre Catana, Fernändez Duro, 10. Cobla La Principal Barcelonina.
Foment de la Sardana de
Barretcna 1 l'ovenlut E/ardan/Ata ael Centre Moral. Pujades.
marneros 178 1 178. Cobla Pmpari um.
Agrupació Sardanista dc BarrelCtle Merque! d e l Duero. 101.
Cobla Barcelona Albert Marta
Orfeó de Sans. Crean Barcino.
Caea/ de la Barcelaneta. Alegris, 23. Cobla Popular.
Santa Cal a ran de Cervella.Colbnia Güell. Cobla Anliga

Canigó.
A LA NIT
Orte h Gracienc, Aeltirie p , 83
Cobla Barcelona.
Agrupació Pnrdanteta de Barcelone. Marques del Diem 101.
Cobla Barcino.
DUMA. DILLUNS, A LA NIT
Conoert de cardanes per Rhdio. Cobla Barcelnna Albar!

Mart!.

APLEC IIRDANISTIC CRACIENO A VALLVIDISERA
Avui, diumenge, dia 12, Und'eh lloc l'anuncia Ápice Sarda fliehe Grariene a Vallvidrern,
ni-ganar/a pele Amis de la
Sardana, com una de les feotes
del seu prliner cap d'any.
El programa as /5! segfienr:
A les deu del mall. sorlida
per reclutó de Grficia deis
F. C. Catalana (fine a VallvlAtarea

A les onze, clici carnet, ß la
perrbquia de Valividrera.
A les dotze, bailada da lardanas ale Jaleas de VillaJoana. (ehintre duril la hallada
els assistents a l'Aplico pOdran
visitar la cambra on morí Mos.
senJ acial Verdaguer.)
A les dues de la tarda, dinar
a les divanes fonts de Vallvidrera.
A dos quarts de cinc, bailada
de cardanes a la P18011d'En Pep
Ventura.
A le $ set, tornada a arel& pel
Funicular de Vallvidrera
F. C. de Catalunya.
Els p rogrames de cardanes
iteran interpretats per les robles Barcelona 1 Barcino,
FOMENT DIC LA SARDANA
DE BARCELONA
En la vetUada extraordinäria que
amb motiu de les festes del seis desE
an:vers4r;, celebrare aquesta entitat al
Teatre Catee Novetats, el dissebte
dia za, a les deu del vespre,
rep resentar Marius", de Maree! Nano:, traduccia al catete per Josep 34.
de Segarle.
Per a detalla dirigir-se a la secretzrU del Foment, cartee del Pi, st,
principal, tots els dies, de set a nou
iel vespre.
FESTIVAL PRO MONUMENT
"PEP VENTURA"
La Lliga Sardanista de Catalunya,
fa avinent a totes les entina/ 1 ele
sardanistes en general, que vinent die
menge, dia 19, al metí, se celebrare el
gran fenival sardanista, pro m'ave
ment a Pep Ventura, a la pta.> de la
Cascada del Pare, de Barcelona, en el
qual hi prendran part totes lee cobles
barcelonines, i es posara a la venda un
Incide a la ISIM ptil d'En Pep Ventura, amb destinad:16 a eagraistir les
qauntitats per al monument.

DEL MONUMENT
A JULI BARRITA
La Ccmleeld Pro-Monument
a Juli Garrete ha rebut darrerament lea següents aportacions:
Ptes.
Ateneu Barcelonès...... t35'Atienen Igualadf...
15'Emili Saleta (F. Cl.
.
50'Ajuntament
Idem d'Olot............. 100'Idem del Vendrell.
25'Idern de Salt............ 25'Idem de La Blebal....... 50'Idem de Sitges....
100'Idem de Santa Coloma
de Gramanet....
Diem de Torea....
ídem de Vilacolum...
Idem de Santa Eugènia
25'.ORFEO DE SANS
Avi. diumenge, a la tarda, la
%!entut Sardanista de l'Orfed de Sans
donara una bailada de cardanes al sets
estatge de l'Orfc6, a arree de la cobla Barcino, que executar el progracia segiient:
"Vora l'ermita", $aderra.
"La primera rialla".
"Perelada", Serra (811).
"Tot j ugarte", Sane.
"Ni! de Reis", Serrat.
"La segadora", Vicente.

Informachl
universittirla
LES CLASSES LLIURES
Hom assabenta els elimines del
primer curs de Psicologia, que el
profossor doctor Pece Fcnt i Puig
dortarä classes de resmentada
signatura a casa seva, els dilluns,
dimecres i di v endres, a
dos quarts
de dotze, fins a la reobertura definitiva de la liniversitat.
APEL.LACIONS
A Madrid novarnent ha caigut un
estueltant, víctima de la reaccia. Menuel Pérez Chirinos,
que estudia la
carrera d'enginyer, ha resulte, com
g reument feria des del batea
del Centre Nacienalista. Aquesta
agressi6 brutal na hi
ha dubte que
s'ha portat a terne amb garanties
d'im punttat. Des del balc6 de referencia els obrera cense feina, que tuvea p atificament pel carrer,
cense
pro vocar de cap manera als
brutale
agressors. (oren invitats a recellin de
terra estant unes tulles de propaganda
monerquica. En eupir-te per a conei.
ver el text, partiren uns treta, i Caigni
fect e rostre company Pérez. Aqueo:
Pi declarar que no
existi prnviicaci6
de cap sarna. Prote g tem dones, del
salvatgisme que demostren uns certl
elements. Aquest extraordinari
gi de ave semblen gaudir, i que no
es per ningú mis que per elle lt d'acabar-te un dia te altre. Si en nom de
l'odre i de la p au social hom aseas.
tina ele Ciutadans. 11(i/saltees. deS nom
del detordre, si velen, labren aplicar
la ¡unida rue inereixen. Per ara, la
n'ostra protesta.
Company Pérez. , la alabe militada,
el matee desig d'un g uariment i rexoressid d'unes esperances concentrades
en l'anima dele que rolen viure.
ELS ESTUDIANTS DE
FARMACIA
Tin gué Ilen la reunid dele estudiante de Farmacia, per traetar de el
s'havia d'orar o no 3 ciaste L'aseenblea era t'invocada per la F. U. E.,
AF/ist:nt-hi, pero, com previament
Avda Indice, aquello almunia que
essent de la recule« st opertanyen a
tal organista-lb escolar. Amena com.
panys obtingneren de reenerif liberal
de la presidencia veu en relecci6 que
tafia portar a date aer a decidir ac-

tituds. Verificada aquest aelecci6, entre ele :ocie de la F. U. E., s'obtingui
una franca ma35ria en favor de l'ahtercie) d'assistir a les aulas. Ele no
afilies «pesaren llur criteri, el qual
per votació tambe era favorable a l'assistenela.
Ara be: bene fa constar que l'Asia
decid d'Estudianta de Farmacia ha
cene-dat assiatir-ht a partir de la propera obertura. Abre: no ds cert. Els
usant de llur dret legftim, hall
voto per rabstencid. Ele que no inCercenen, per errOr m'efigie, en fea
tasques de la leva entitat, dance, no
poden influir pile ni molt en el re.
sultet de l'Aeificiacid. Aixi resultaria
que tan dret tindria uit sed can el que
no ho de I edad Es, per Malea,
reuma record parteix de
l'entitat úniearnent, i naturalment, ele
que no adn adherite a rerganitzacit5 no
poden pes, en nom d'ella. fer prevaler
111:- L'Associacid, dones, va

Diumenge. 12 d 'abril de 1931

ESP E CT A C LES
eras Cernonnyla Catamne
Olrecolót CARLBS CAPOIEVILA
A 9,/ 4 de 4. El merarellOs espenada de Folcb I 'Dieres:

LES AVENTURES
DE MA' SSAGRAN

.....
MARIUS

,

Penal, traducid de 3. Id.. de
Segarra. Una vernable Meravella
d'interpreactd.
A les 10: L'AMIC CIREILl.
comlAT de la genial

de

.....

de le genia/ lerlette

MISS EN VOYAGE

'OLER 1 TORRA GmANs
BiTLLETS
Francesos, 35'55 per 100.
A n gle306, 44'30 pessetes.
Ita:lans, 4760 per zoo.
Belgues, 12650 per !OO.
SUiSSPS, I7,5'1,5 per zoo.
Portuguesas, c'38 peseetes.
Alemanya (R e ichsmark), 2'r5 pte.
Austria (Schilling), s'as pessetes.
T x e coslovactula, 26a6 o per zoo.
Holandesos, 3 .6o pessetes.
Grecia, 1120 per zoo.
Suecia. 2'57 ;metes.

I

D1vendres, 17: El super.ezpectacle

MORENA Y SEVILLANA
p resenta! per

TEATRE CATALA/
ROMEA ****

No oblideu

RAQUEL MELLER
al TEATRE NOVETATs

Comes/vis VILA .DAVI
Mal, demente. a I/4 dc 4:
"TEATRE D'INFANTS": La rondalla

CIREIES

Gran Teatre Espanyol

Dem panyie da Veteen Xlielo 5ANTPENI
Prime, acters I director' MINO Ilentpato 5 Alewandr.s Nena. Primera ararla.
llar% Fortuny
AVUL d'amase, lt. • TARDA, a les 4:
1: POBRE CASIMIR°.
si LUIT KES ORAN DE L'inri:
OCELLS DE OUIRRA

La princesa adormida
A 3/4 de 6 I i 1/4 d'll: 1.0.
Ore del die

ELS CRIMINALS
7 acetona 'facultasteis es 7 eseesub.
M68 de SO Interpreta

TRIOMF, MARINA I NOU

Programo oor • arto
111.10ADWAY 11111.00Y (son.ra), noal Trlomf I Marina: LA MUCHACHA
DEL
(sonora/, flamee rd No nCompletaran el programa diverse.
PEacules mudes.
mas

"L'IOurra0a-

PALAU IIIUSICA CATALARA

Or uestra Pau

q
Casals
DIJOue, 16 abril. a 3/4 de 10 de la na:
II CONCERT gjPRIMAVERA
amb Ii cooperacice de la soprano CONCEPCIO BADIA D'AGLIST1 1 Por-nema
VICENTS 31. • DE GIBERT.
--- PR OGRAMA: 1111ETROVEN: Oberture de Leona:en..
RAIIIIAD: Castor et Poilux, suite.
MOZART: Exulte:e, Jubllate, 1. , audteld
STRAUSS: Simiente Doeniellms.
DIreccte: P A
CASALS,
toeantats: e nea Muelas)
EspeaTole".
Pasase de Grieta, n.•
si.

vota

Z13 UNA OVRA QUE RECORDARE!

AYMERICH

NO, a las 50. • L'EXIT MUNDIAL:
OCILL 8 Di SIERRA
'L'EQUIPAOS"
Es UN INOCIONANT CANT A L'AMOR
I A L'AMISTAT
Duna, TARDA.
UN IIARRET guiMAI 110 VA SOL
- NIT:
OCILLS DE 414111111RA

al yen Mor obos/s, ealiMmt dome,
alt, • NOVITATS, el •eu 111111114ej.
amb la me %emi, creso%

cite

orzetaal prutasuieu.
Denla, dIlluns, a 1/4 de 5. Proas
ponte Programa moruna:

La Nena del terrat
1 La Mary Pickiord del
carrer de l'Hospital

MARIUS
Avul, tarda, dula te56101111. A lee
510 I ales 605, ESPECIAL miMERADA. Nit, a lea 10:
Ree1843 amera Paramount
DESFILE De morros
INFANTILES
(Varletare sonores Paramount)
MARTILLADAS MUSICALES

Es deopata• a Cadetada:114

TEATRE OYA/

Company% de vodevil. eenledlee I salmo%
Aval. Urda a les 4. MIL e 1/4 d'II:
Pantastle t senyorlal ball:

RES DE NOU EN EL FRONT
(Una M g Ver)

n

IIMPLENDIO SALO DE SALL
Avul, gratis ball», tarda 1 alt, per la
sempre aplaudida BANDA IGLESIAS. In.
eeperanle p rograma ea banables da novete. • IMPORTANT: 11 n'u a Ii na
sera eztraordinerl I CONTINU, alternen,
la banda /GLESIAS amb el yermen'

IMPERIO ARGENTINA
en la en DerProdneeld Paramount
SU NOCHE DI CODAS
amb Pep nomen 1 ?dique, Ligero.

I

°notoria - FastuosItat • Alerta
Elegancia
A la tarda, consume amb
TOT PGR aterewerscra
neme, tarea: LA REINA DEI-8 PER.
Pm*. l'Axlt deis 55:11:

!TERSOS

LA BOHEMIA

(retozos miura Parea:cano

Campaneta Carel»
SEPULVEDA -MORA
Avul, =menee. tarda, a les 3'11,
te a les 1.0113:
Ce de PILAR MILLAS/ ASTRAY,
LOS AMORES DI LA pum
Denle, clilluni, tarda:
LOS AMORES DE LA MATI
Aus DA Y. POR i CONDE?
owspeDepoDspimpppeespeppep.44411

TEATRE TAL1A

cocrreit.

CINEMA PA IS

TEATRO FOMENTO
MARTINENSE

RES DE NOU EN EL FRONT

Pro tones, Uy

Talaren 64451
Caimpanyla de Sanem Lfelo de
PERE SEGURA
nit. a les 040
1.111 CARA DEL MINISTRO
- I

Domènec Aymerich
celebra dome, n't, el seu BENEFICI
a NOVETATS, emb la sera gran
Medid

_
La duquesa del Tabarín

per Empar Sana, VictOrta Raelonero, Manes Perra: , Pere Se g ura 1 Albert
a.

RAQUEL ME LLERI

TEATRE BARCELONA

Ana, a les 5, al Teatro NOVETAT,
Demi, nits adeu • Barcelona do
s'atornlasa aduana nIt del pabilo
de Narcolonn, Interpretare les OeVell
minora orewleine

Companyla d'alta comedia

de LOLA NIEMBRIVES

!

Matinal a les 11: Perla% Para.
mount; MIMO maestaru g us (Sibilinos' ; el Sri/m/f de 31AC1ICE
CHEvALIER en EL ORAN CHARCO,
OSOS Cleudette Colbert. - Tarda, t.*
scsitld 9'13; especial numerada; ritt,
9'43: muatoo IRRESISTIlaUlt
st. INSTINTO, 1 EL ORAN CHANCO.
Ea despeas a t'iguala per a la
asaltó numerada d'aquella larda, a
les 6. • Denla: Esdaveninient:
El. DIOS OIL MAR,

AL TIBIDABO!
LI.00 OBLIGAT DE L'EXCLIRSION/ a MAGN/FIC ESPECTACLE DE LA CII.1,IL.LUIIINADA
TALAL* AEROPLA - CARRU, eFk

RESTAURANT DEL PARC
AVU1, DR:SIENOE. TARDA.
A Va DE 6:

TE SELECTE
SPLENDID CINEMA
Come° de dat, 217. • fegefee 121511
Cinema emir. - Aval, larda. dato
sesstons continua: ~lo 1 Olbulsee
g enere; el tIlro sonor, Cla 11710 m'unce.

EL DIABLO BLANCO
per :van Kan : atine. - NIl QUE NOMBRE TAN QUAPO, per Harry, Liedtke;
LlCRECIA L O MIARIS, P er llene Mal 1
Jure MarlOve.

SALO DE TE DE
L'HOTEL ORIENT

Ano , tarda. da 5 a 5, se esterare.
rota de costura, el TE rematar prerent
pm la nema bona tmetetat. per l'unertinorable serie que chI preve t pee la
distinglde coneurrtieele qtle dl amineiz

Teatre Novetats
Avui, diumenge. tarda, a
un quart de sis. Nit , a un
quart d'onze. El poema
dramàtic en un praleg 1
tres actas, dele germana
Quintero.

MADRESELVA

ROSS ELLO CINEMA
TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRtCA ESPANYOLA
re la peal figura EMILI VENDRELL
Aval, tarda, a les 345 . LA CANCION
DEL OLVIDO I LA CASTAÑUELA. • ate
a les 10'15: LA CASTAÑUELA.
Tema, larda, a les 4.10, LOS CivilLAMES. • Nit. 10'la: LA GAST/ADELA.

Demh, dillune, larda 1 nit:

MADRESELVA

144+114444*44+114444444-3444

CIRC BARCELONES
T. 11605. Avut, tarda, 3'30 6'20: nit,
9'30 . ADOLPI; A881111112 CJO EALCELL13,
eanconetistai GOMERA, estrella de
ball; FRED AND Mirra, ci cl i a1eä co.
mies. 1 rierrer dls. EOlt:AT de VIANOR,
Eilt del set/ nou repertort rF OYa toilette.

COLISEU POMPEIA
Companys de Cemadlee Arnerleanse
I Tectra Modern
Primera actrlu: ASSUMPC10 CASAL')
Primar actor 1 director; lose SISUGERA
AVU1, DICIIENC,E, tarda, 445 1 DB 10,

Entre Poi. de areola I R.* de Catalunya
Tele« 71111e. Muralla mere Sto:Doler
AVIlls entrada Única, tarda, a lee 130:
pesseta, 1 nIl, e 1133 945, 1 . 25 pite.
ALICIA COMEDIANTA (din:gas sonora); EN LA VIEJA ALEMANIA (Milla
teenleolor, mor); ORIENTE EXPRE8
(muda), per L11 Dagover 1 Helorlcb
George, 1 la gran superproeuceid sonora,
EL PA WO REAL (per Usa Marrar)

ffl-:-...••,--7.
.-e-------, Cine Principal
Palace
Tirares
1 (Ammel: Western annerge)
Aval, matinal d'U a 1. Tarda.
sessió continua des de 0/4 de 4:
II. CONEJO OLAS 011bulloal:
CURRO EL DICHOSO (combata):
grendtaa ezit de la superproduceto
italiana CANCION DE AMOR,
Mols esnife/unte en eutelit. gatupend drama emplee en la novela
de I.. Plrandelo. "in 1111entle.

EL SEPTIMO CIELO
Localltats seise augment. Tal 73311.

CHILE CINEMA

a les 11. tarda e les 330 I a les e (eepeciall, 1 alt a les 10: PLEGARIA DE
31013ES: :: dictan rtn: EINFONIA NOCTUBA I sursetaruara
dibuixos, LAS LUCES DE LA
CIUDAD, sonora, dele Arttstee Aimiais, per Cli3rlot 1 Virginia ataren. - Es rectltren auricular,.
F EAUNA-PROGRAMA SONOR II. 1.3. M. - Aparell Western Electria
Avul: tarda a les 330 1 a Ira O (earciiitil . . 1 ntt a les 10: ALREDEDOR DEL MUNDO. vida« ,
en espanyol; E'. MISTERIO DE caNser.o, vis rozaos sa y al de 31.0.31.. I SEVILLA DE MIS AMORES.
oirlada 5 t'antela en manea:. per Ranion Navarro, Enn
eePad Meillerie nd I " eta 8811"!eM
KUES3,Al. -

PROGRAMA SONOR - Aparell Tobls Klangfilm
CAP1TOL - PROGRA3la SONOR - Aparen Western Eleotrin

515• 0 matinal a les 1 t, tl Caritul, I tiran a las 33 c , a ambdós locales Dibutioe: TEMPESTAD
EN El "..a ar-rtateic. r eitere.
- A 3;4 ric C. es p ecie!. 1 ele a 3/4 de 10; POR QUE sza BUENA.
Per Caneen >vare 1 reell norrulton, 1 TEMPESTAD EN EL MONT-DLANC, sonora.

CATALUNYA - PROGRANIA SONOR - Aparen Western

Elegirlo
Arul matinal a vo 11, tardo e l e s 33'5 1 6 (r5peeinju, 1
I 13 Cinta sonora Fez "It1Pri'' zuna rantzola de l'esileventdor). n i , o fr. lo: NatRiarl roa; 3nEsEY CABALLISTA, &N'U»:
rar E! urendel. Martorle WIBle 1 monee eveunivan.

PATHE PALACE - EXCELSIOR - CINEMA SONOR

Ama . matinal a le, 11. I des ne les 330 de 11 larda:
ZL SECRETO DEI. DOeV011. en Meted); Notielarl FOIL •
A mes. al Pathf, El. ENEMIGO SILENCIOSO, sonora: 1 a l'Exceleior, PISTAS PELIGROSAS. mimare, per liare nryand.

ORAN TEATRE COMAL -- CINEMA SONOR -

*perol' Western
Aval: MatIfill a lee II. 1 des de les 3'30 de la feria: PRIM, sonora, per arme
Viento. MaUlde V iZqUdt e senyora
Labra. San Germen I Fernarduer; Noilelarl seno' Foz, 1 LA DANZA MACARRA. dip uta°s sonoro de l'ebrer 1 Vay.

/

Pelee% St. Jean (tommt »melle)
Aparen Western Clec:tele
Anal; matinal d'U e 1, 1 RHO
continua des de 2/4 de 4 de la terda
Netlelerl Fea; MILODIAII DE AN.
TASO ( albul201); LA 18IDINITTI
NEOYORQUINA (sonora);
DEL MISMO BARRO
parlada en miman], per Nona Día.
Me I loan Torea. - Dome:
DE FRENTE... MARCHEN'

IRIS PARK - CINEMA SONOR

ATUI: Matinal a les 11.1 des de les 330 .le la trda: les rInto e Follones nimios, EL HOMBRE MALO.
parlada
:1301, per Anlaut Moreno 1 p osm
a m esuro. I LA sircnacuit DE LOS 31UELLES. per $811Y O 'Ne111: Bev.
1 ita olit; r cepa.

LIDO CINEMA - olIQUESTRINA DOTRES-VILA

A vui: MI10041 e les 11. I sarda a les 530: Seeeioca Pitan iils CA/1011. Prell n in:e, t
pie.: FLORENCIA: MOCHALES MENSAJERO. dibujaos; EL OliANGUTAN, cultural; EL CHOFER, por tele. Ce« (Luce.) 1 LA MUERA VENDEDORA. Per
3to r.5 Plebr enl. • Tarde. a Ira a (tener:el). t nit e les te: cómica: CUlltIral; la ente miura! U.P.A., CANTO
I le
etnia de 11 univeriel. EL CASO DPAYE. rr Robert enser. - Denl a, rorena AUANEA, DE TRES 1 !METE DI A L' DEINDU.
LICENCIA
Avul: EL FANTASMA DEI. TASADO, per aleare c Orte
ir 2;
I POR
it "
QUE CALLA l N 11'13113RE: Melca; Cultural.

BOHEMIA - AMENTINA - PEDRO
Aval: UNA MUCHACHA DE CARÁCTER. per AM% mera i Jeek Tusen: cómica 1 Cultural. • A mes. al Bobemla, 14

data muna de Clama TURKSIB. 1 a l'Argentltut I Pedra: EL ULTIMO DETECTIVE, per Pauline Johnson I Francia StanMorr. • N11, estrenes: al robentle, UNA TRAGEDIA EN EL MAR; 1 a l'Argentina 1 Pilar& EL rama DE SER atino,

DIANA - ROYAL - WALKVIIIA

AM: »Y UNA MUJER; COIRIS: Callara'. • A MIL 81 mena IIIIITIALIDÁD. per colme arete 1 Albert •1•Mrslik:
I II loyal I Draltryrls, le elUdi balde II $1/11d, 1I'T
I/31MM OBLIGADO, per Peal Richter. • N lt, estrenes: al Diana, EL DESMEMORIADO, per Corlo Aldlnl; 1 al Popal I Wellcyrle. Y SACRIFICO SU AMO, p er Elene ChadwIch.
KisIMP-.94.111.e.elf,iin:e•A

ESTRENE!:

"INMOTO

« CARAMBA" .
« MAYO^ . .

. . gee.tzet
• Onentet
. Tange

I MARICEL - PARK '.1
at mIller Pere «trole/Mi
fleme
Ols•rt d• 2/4 Se 4 e 8
aisles d'anada 1 tornada Ftutleular.
I entrada a Marleel. UNA PESSETA.

'reta tus Me do 7 a 5 de la Suda.
easenyadlest 1 practique per ate.
genttssImes eens-oretee
• L'OCELL DE POC
Censen de Cent, 1241-1112
Teta ala a p eas, dlea de modo
Detalla per prorreme

II
PIANOS tt
INeuer, :Me de
el mee, C.
a
BRUC, 78

cl n

81

ENTENÇA CINEMA

C. Entente. 'amere C de Gens. T.842811
Aval: Gemlea 1 DIbule•• mera) 04.
VORCIEM011011, per Mente Ilue: 11E1%8
Pton,
U L AM. Per leen aloa 1 svripy Ni.
I darrer dia, tarda I [Lit, del nao
sopor. totalment parlat en aspanyel,

El último de los Vargaa

MONUMENTAL CINEMA -

CINEMA BONOS
Ave: matinal a lee SI 1 des de Ics 330 de la tarda: les
tintes Menore s d'Ezeinelves Febrer 1 Blag, EL AMOR EN
EL RING. p er SISI SchmelIng I 0134 soiazermenve.
I NOSFE I1ATU. per Mea achreek I Greta e chroeder, 1 rintlelatt Foz;

Venus Sport Palmee Ball
~de llene Aat•el, 112 1 II .111pre,
•-n••• ATOL DIUMINON:
BALL DI 1110CIETIT
Tarda 1 o%

morasen:aun de
l'Acedera% rla 81•11 LBIRIA/11
,

1•104.00.0~.941114444+0.10~Dessirp4+4444.4444.6444.0.0444+14.04.44.44.0.44.0~~444.4444~
TIVOLI - PROGRAMA SONOR - Aparen Western Electric
Avul: inatinal
y.

Mestre PAHISSA

El Ilmaris II d'abril, a les te
Se la nit
Les localitals ea deeparaen
Unió Musleal EspanY0111.
Pastel, de Gracta, n.
ri (114 del Conctrt, a lee • 61.
del PALAZ7

que ases, nit, dime el se; amar
recital

MANUEL SUGRANYES

sabut vEneer I

ELE ESTUDIANTS CATOLICS
La Federseil Catalana d'Estud!anis
elthiics ha tramis al ministre el següent tecgri.m3:
* La Federaci6 Catalina d'Estudiants
Catblks, en nom sacie i interpretant
eme', majoria estudiante catalans, <tenues repleta vida t:nivereitäria "

Planista
Orquestra dirigida pe/

amb la leen estupenda revista parisienes

-**4e)****+•efflfflefte

MARIUS

Mezao-soprano

Josep M. CAMINALS

filIST ING UETT

' -earae-all.

I

soprano

Concepció CALLAO

Companyi. de Earsuela, eamets Revimos
Diree:or: JOAQUIM MONTERO
A5u.. nra.), a les 330. 1, El, POBRE
VALIIIJENA: 9. 7000 a 0430; 5. Loe
CLAVELES. - su, a les lo: I, TODO
A Ole; 2, LOS CLAV(LES.

Adéu a Barcelona!

MEDICINA
Sens prega la publicad de la següent carta:
Sr. Director de LA PUBLICITAT
Apreciat senyor: lis preguem la
publicad/3 de les següents notes de
molt interès per als estudiante de Medicina:
La Junta de Govern de l'Assoclaci6
d'Alumnes de Medicina de Barcelona
té la satisfacció de fer pública /a !letra que, amb data del el de l'actual, ha
rebut de l'Agruparnent Escolar de
l'A. i L de C. M. de Catalunya ,en
la chal es desmenteixen els rumor'
correguts agucen' dies respecte a l'actitud del dit A grupament davant l'AsAixi mateix, es fa constar
en fa dita !letra que l'Ag ru pament ha
estat i estere al costat de l'Ageociaci6
en tot all6 que calgui, per considerar
a a questa instituci6 com /a veritable
rearesentac:6 de la classe medica estudiantil.

Pilar RUF!

F.F.Faaer-FmielMeli

M'u', tarda, a tes 4 15 Me a :FF I):

tierna, ni:, a honor I bentncl del
notable t popular nomnaec Ay.
MERME!. la gran crearle, MARILls.
DIMarts; Estrena de ta RADIO.
I ante de Duran de Valencia.
Es desguaza a come/sauna.

Eitivenntsta de la Eocletst de
Conce:rs del conserva/n:1 de Parts.
dala Comerte Lamoureuz et 1
Colcnne

TEATRE VICTORIA

TEATRE APOLO

e RAQUEL MELLER

Margarida R OESGENCFIAMPION

Companyle de Ce/redil
PINO - THDILLIER
Alul, tarda I alt.
Do;; HORMIGA

e NOVE TATII, a benes- Id i del popular
AYMERICH

NARIUS

CATALANA
Oran corleen e ItenefIcl de la Seoole
Catalana da la Upa mantea al
en el qual prendran par::

TEATRE POLIORAMA

IDernä a la nit

A les 6. La corneen mes late
rentan I divertida:

UNA CARTA DE L'ASSOCIACIO D'ALUMNES DE

PALAU DE LA MUSICA

és una obra per a tothom.
Els plens seguits del Teatre Romea
ho comproven.
Demà, tarda i nit, i totes les nits

Teatre Català Novetats

consoltar els que ne sdn sncis, per
coniixer l'opintS general. Ara que,

CONVOCATORIA
D'ASSEMBLEA GENERAL
L'Ass5ciaci6 d'Alumna de Medicina
convoca tots els estudiante de la dita
Facultat a ?Assemblea general extraordinaria que tindri 1/oe dimane vinent, dia ea. a les cinc de la tarda, al
local del Cotlegi de Metges, Santa Aletea. eft.
L'ordre del tila Es el !cerdee: Primer, qüestions de l'actualitat emiversitaria; segon, precs i preguntes.
La tasca de l'orcen:telele de Tm
olieses extra-oficials quedare acabada
dintre poe.
Cal, ara mis que mi, una perfecta
comprensi6 de tota la dame escolar
de Medicina ara la seva Associació,
fa que ele momee a venir exigeixen
una rrés gran i estreta eFilidaritat per
trlornfar en el conflicte que tenim
plantejat. Les autoritats aeadmiquee
g overnamentes estan disposades a Intreduir la desmeralitzacid i la dIvisi6
entre les neetres files. Na estalviaran
amenaces. Que els estudiante conffin
en la forea de la solidaritat i de a
rad que ene assisteix i que recordin
que nitres situaclor.s inSs di! leus hern

Els eriminaismaiammm

T !ATREs

caen a tal entitat acfirda no as<stir
a les aules, per q ue l'escrutini va donar el resultat advent.

CONCERTS

r'..ea,14.+n154-4:24.0
CINEMA SELECTE
Passel0 de Srbela, el (entre Vean.
ola 5 Mallefea). 78110011
Aval, tarda, de 195 a 545; a
les e especial numerada: nit, a lee
10: Ag uantada sonora; LOS OPATASAREMOS INFANT I LES De
OUERNICA: Cabello.; la cinta de dibultos anlmals. FLIP (LA RANA)
PELUQUERA, I

LA INCORREGIBLE

asomo% da 'Matan moilereltal.
per ENRIQUETA WRÁNO (la Glera
lose aspanyela).
Por a he sessi0 especial mozorada de 4 larda 1 10 att, la alpinas e taquilla I al Centre de Le-

-

NO OBLIDEU

Els que anea a Paris
que >ollares

LA POBLIOITAT
a tete ele qu'amos deis

Oran, BOulovards. di II
Place de la Nepubilque a
St

Illadolalno

A la Pisos do la Castilla
A la Pisos do llaInt Illobsi

toostat IlIstrepolltd0

Al Boulevard Saint 1111•11111
Al boulevard •ebuteddl•

1

a Iota ele reas "Me"
ese de Parte

flj:mene. 12 d'ahri d 1931

LA PUBLICI'rAT

professional

de

LA_FEB

';;

«ITA

ES PUBLICA TOTS ELS DIUMENGES -

A[3ADIES

Por *LA EQTREI LA Tr$nsp.
Pelal. 50

?,c&Oèmis PrOntic&, C p u, -adia. a.' 4.
Comer. Chames 1i1iXl)la'l°1t 6)C'
t,efltui 1 ualverSllt'lI. Entolen
a.1satrLaM. OpÖSlClOn' eSFrECI
al. l'a7lll2ClÓ, MuiadIpI. etc.

Matarcnl (O.), DrIogal "CkslldthaVis'
Trsaepor$. A. ClavO, 3, 4 T. 93843.
"1.45165 CatalsIlo" - Alnegilta crintalls.

so
:cOem4t Gota, AV. P0r121 Oe i'ti0et.
cozuerç. Idirmes. Bttl1etSl. p erCal 1. I'rSetIQU. a Lnc7 rica.

Casa

0351.

043.• 4.

CC4 CanCSu. '

• ArF.3 D IUSCA
.4., lt 1_liS .ryiì. 1 43. 0 i,.,O3 C&flt
•
C al. rrualcal. . 0. Ct54Ufl9&, 410. 4.
DEoi!ES DE PERRUQUE
RES PER A SENYCE
CrrIrCO. u.' 5. 1.
(Terola).
• C'
C.iES DE XOFERS
• .:dnerç. 5 • Ccl. 1560%.
AVOCATS
lIS.
Ecl caes (N. 1. lO[l0. 2 0. e. 1.
calla (0.), luiS Ot Cern. 4. T. 105% 0.
- ..a (a.) LS:013n2. 51. T. 23180.
•

BA8CULES 1 gALAROCI

Ribas. Carlee. 51, Es- Ipdloques, $5.

BATERIA Dt CUINA

Ecrer (2.). 1 la. Anua, 30. - T 48864

ESICICLETES
1. y . E. • MU64TAP4E, RUM. 40,

BISUTERES 1 NOVETAT8
Cerials. 0'. k'I'Aflgel, 6. T. 20448.
"CATALONOA". - \l0016ers. FOnal601L
Ferrun, 0.' 4%.
Cano

CONFITERIES 1 PASTISSERIES
Csnahi (Ji.ma), F011lllly, núm. 16,
La CoImee., 1'.' AlICe), 42. Salmeros, Ile.
Phase (2.), V14ncla, 34). • T. 71585,
CONTRACTISTES DOBlES
C$ p 001As)I 5.11'. (5.), PalaU, núm. e.
Cr1111405 (Selvad p r), IlIluM., 22. acoco
RasOs (A.) . I'lorldnliliiIt'-3. 1 4 ' T. 31019.
tIrA ' Tcl6rou 0.' 35003.
COPES ESPORT 1 )VIEDAL.LF,S
Segad Morato. . FIsça Relal, e.' 13.
COPISTERIES
Ca,.)., VerIralloni, 4. pnlln. . T1 178)8.
RISS . JIIIIb ¡'arIel. 46. TelSten 18)53.

CORDILLS, CANEM 1 COTÕ
C.d) p s (J.), Gironn, 145. • Tel. 7816$,

OORETGES
Sag)) (A.), P31001,,. 1 SI TeIl'f)a 1084$,
COTI LL.A 1 RES
EMPRESA RAY
AU COSE't ELEGANT
Av. loa-tal dl 1.00001, 40. ' Tel. 15406.
Av. Portal de lOnRel. 7. Tel. u 8641.
Aaga.( (*0110la). • CornIal, 011111. 4.
EGaTIGsJES DE ROBES
CURTITS (FABRICA DE)
C A 8 A R E Y. - P1atel'IA, aümero 4$.
ln esCs (E.), valencia, 647.
•
$). 50118. 658. pTlnC'r.
Carcerenp (P.), Fra l,lsr, 48.-T. 88105.
Gs.cca
SRA
:eelI (L'.), DiputadO. 202.
DENTSTES
sae-sse k.aS (Jaaqaim). . Llt18Ca. 39.
Ce.Oasr, 9aa. - 1'.. Cenare, 14, peOl.
R3rrOa (Llu'), llSmbi q Se Catalullys, 70.
le 3 & O lOCOS
20101011 155515.
iOn,
LIrliC.
50.
1.'
Vila
[e.).
Jun4
M8nt.a
DETEOTIUS
LoltleDec dl IleilIluah).
CAFES TOARAIS
P.ileCOlS (1.)
"ROMAL". . CeCal. ‚i.'
• Tel. I(n46.
•e 4. pi-al
o
CAPES BRASA).
608
l.l." 5
oi
RnOOOI (A..) •
RuSsin (Ga.&Oa) - F,,i1 Ile '5..
TflddO lO, prIncIpal. Teria -4 '6150.
Res (X.), CorIa. 630. . le: 0131.
Tìpies 2Jooep), LaleiSisS. se, pral.

420. 'r3
Tonill Piura (.4.), vsSu-:omal
lI. T. 13818.
V,r900 (F.) Pi. AlaR eis , 4. .53.
pral.
BarS, 2. . CASP.
055) (E.) 515550 March. 5. T. 10389
•
1. 05)70.
Vvsa Giner (3.). Cia-lS. 643
ACOENTS ADN8T'M..S

LÌ.ORT NEIRA (RAMOA). .

5am rrglo!rat;
El, miors 1 als r,smenuls
TOIREOOCCIO. - Ohuil,lar.er. Ii.' 301.
CEIPATX. - llambia del Ceaare. a.' 23.
'p11013 CaSa 110 tÚ cap SucurSal.
Do p251114 a 0006)XClUdlli de la nOsIra
milIcIa CISe0IECIS, a causa 0,15 mollA
ImsIsIlore del usstre 0012. eIs quuls se.
VSI erSSgllllS negusls la Ll51.
cuera nalca (J.), Princeca. •2, Colmado.

CÍ.I9SERIES

6011554 10

70'

Sa-alt Ar.tûl55. 1.' 51, pral. 2'
5232.
oren

E e-niserlu BarcelOuL 4. F3t4. - ISarme, 19.
VCO312), 1' • OC 3 1 .!5l&, 8.
fc e, L 4. 0 L. - lacran VII II., lOCTO 53.
Correr (

ANM-ISIS CUiCS

t.ibOl'ltOIil nc. A. D. A.", Colla, 563.
2. 332(0.
pa.Ler.

A%TICUŠTATS
"Ccli 1 NOu". - LlanOs

ECIISES DE TRZB&LL
Ofertes l ðemltaðrS Ile coltOradOltO

NOiI. aiIm 9.

ARGE?I(T £R1E3
OrfASrOrsa del Carrr,C''. - Ferran '1 II 11
ARQUES PER A CASALS
Arlues 9Ai0AS ' A. Padrón, 5. A. [cre, e.' Oh. • T. 1)305.

ARQUITEOTES
P180 )Ci.04i) • trgell. 687. . 7. 33060.

CCaPELLERIE

Albert1 (Au3l.I), "851 PAlI. 2)1121. 1.

't:3 1 TRANSPORTS
0 -8reiu CS'cil. - )'rlurC&, 37. 7. 1 7213.
CaraO 118.2. ' ‚.2,013, 13$. • (rl. 30043.

TLLES 1 VAGO?ETES

RutIle (Suc. Oc P.), Comnrç. 4. 7 2.328.

CASES DE CARVI
11513. Sanla

Con'çra monedes anthUeI.
5:51_la. 1,.1lIl"r0 33.

CERAflIQUES

‚ums 0 4 0.
0ro -'a (Llula). * S3ltllerOfl.54
L 11530.
PiontCl (3.),?. Ile ÇSrCCla.

"Ccsa Ccral". Ii, 01. .Afl101tl, 43. T. 30903

ART!CLES DE CA'JTXU

Capmany (A.) - 11. FlOra, n. II - FUI.

EillIs (Scautor). CalluSa, 5. 1. 10030.

ARTICLES DE FUSTA
p r)s (3.).

igel4, 42.

1aM
itomOS'

TeI500D e.' 10025.

AWrICIES PF.!( A EALLS
a.' 2.

"LA DAL1O BLANCA" . Barba18.

ART!CLES ER A VATGE
In

Cedro,

a.'

37

lada

1532 1907.

CC'LIARS 1 PERI.ES
Solo (fO.) - CalI. nómero 8.
COMPTADORS D'AICIJA
"TaYirO". O Mars. CasanOva, 80. 7. 35218
CONFECCIOT4S

D ROSA BLANCA PER

CASA STOONG
Rambla

CSTEL!_ERIES

-Ta°. 13910.

A SEFIVORA 1 FN8
"EL MUNDO"

ASEGURANCES
"ConS.ibria" lucer.ðl5. II. CAtuisflys. 66. 0
Grau (C.), Fontanefla. 6, 2.- 1. [0355

lIaba halda-Sor. * flolIlliul. a.' 117.
&&rratl (640. CO Jj, Trstolgsr, 40.

DES1NFCCIO 1 IPOCENDIS
ApInelis pmnpil pb s Ajastsm.ets
Romos Soler. - Correr del Curme, O,' 31.

DIDUIXANTS
VldaI PIbe.,. . Enrie Oransdos. II.. 58.
DISCOS
1. 0, 5. - MUNTANIR, RUM. 40.
NOTA (1.) . Conner AmOle, n. • 16.
ELEOTRICITAT
LAIRPISTERIES
AVn*aa ( y .), Eetrucb, 8. ' 4 1 5003.
Fareleela per a y shxs)Ia. P .16 erlOnol, 10.
ENCERATS 1 AMTIOLES BAiY
Planilla (5.) . CIlClurlltII, 9. heI. 87694.
ENOHVYERS INDUSTRIALS
Falall 1 Pi (FI ' FarseIg do Orbcls, 153.
Pi 1 Soler (C.) ' CortA, A.' 528, E,
Pul Jan51', 4, . ROsSellO. 16$. 4. . 1,5
ERQUADERNACIONS
810)1 (3.) - Cervaalee, O.' 2 - 7. 18608.
Mir (Jose). . ?dOal•Sbó, ndnlera 86.
ESINOLETS
Actor., - ArranO,, mbqolnra 410 perrnllUer
3 lu per(rrcld. - Lhibreherls, n. • 0.
ESPARDE NY tRIEB
Quen (J.) - BalI Oh. Fern, 98 . '1'. 11848.
EsTO:cS
Ysreaza (1.), SrgCileala. SS ' 1, 12891,
ESTO RE RS
csumt(Jsna, E. - .OrIbau, III. 1'. 770)7
Sal (Jowp). * Manso, Ab. Teil. 3257$.
FARACIES
CIscan (.4.) ' Eacullelhera, dl. T. 1)777.
Flaça L'lIhvereIlal,
D B 18 10
Tallen 91 '7. 51)14
SarrIas - Ilpeclftce. - Coria Cerrls!u,
11.' 34. . Tehlitua 18)55.
FINQUES: COMPRA 1 VEP4DA
SORIANO
•&dmlnleIraClô 1 lnnupusa1.
COrnlc, 0.' 5. * TelOroal 03330.

F000NS PETIOLI 1 BENZIIPJA

RipsVsc)ons . 8181000)5. _3. Cinudi, SI.

cal. SIlla PireS. - Bolero, Dom. 7 1 9.
FONOGRAFS
E. y. 1. - MUNT*NU, NUN. 40
FORMES PER A SABAlES
•Su . vO..hes saprsisei. ' MOalcadn, 18.
FOTOGRAFIES
Lsurçrsff. • QulbomÖIrlcl . 4 osnapOrtl. Senlu Anna, o.' 38,
Nysosa. . II, SI. Pere, 20 bIo l a Badelana.
SaaleS. • P0101, 18. . TeI600u 19981
a t o O 1 V 1 5 1 . IduspI101, nllmero 28.
FULLES PER A AFAITAR
Olp011t Q55ieUh .'" E E O-, . Canoa,, 27.
FUSTERIES
Niqui) (IaIdns), ValencIa. ndmeô 358.
Pau 1 RIpol, PolhdOIlzella, 6. . T. 1 ¿$3).
Tarraaõ (E.), U. da Ceut. 3u3. . T. 14345.
GANIVETERIE8
PPsdè,•. . Primero CIhe eInes de 1811.
CalO, n. • 3.

GENERES DE PUNT

nOcIrel m)drls de MARBRE I 88011ZE. . ?vla3'Õ, a.' 48. . T. 14184.

ROdIo GEICO . Avla -0, o.' 32. T. 100)1.

LLIBRERIRI

MONEDERS 1 NIALETES

NELLOTGER lES

PiNlid. • Parle Forrloss. 50. T. 16811.

PONS (deis», Oegom)r, Idreero 6.
Meclalo. , Acracia m5qulnes escriure,
di' coslr u ?ologr3rlques . ), LISas,
5.' lO. . Telltun lISOS.
R9llo(qeria 1145o4. FonOaU l onn 1501.
Saal l'35, a.o SI, . Pelefon sd05,

OgS)I Germano, Tratalgan, 14. • T. a4eao.
Amsresiss, Rambla fon, 31, paniligs.
BallIco,. . Pelayo, 52. w Teleton 10956.
"Cats)òel&". PI. Catalunya, 87. 7. 13450.
'C.etnih". COmpta . veudo ll)breo de 10)0
mean- . 510111151er, 42. . '1. 39017.
Pra,ec.is. Rbha. Cenlre, O 4 lO. 7. 17093.
"Pompeya" . 19. FIad. 4, 1 C. Caasa.
ss-es. 5. • Tehèron 100)3.
PaRtS (1,), MOnl . SlÓ. 3 DII. . '4. 16781.
blutes. - 11.' .salneraulah. 4. 3'. 4 8742.
TasIs. . RAIl. Ceatre. 33. • T. 19481.

LLIBRES
DE FUI.LES CANVIABLE$

aUARDA?OL.s 1 GRANOTES
Poeha (MaSlos), RIlo. SI. .651051, 2$.

HERBOLARIS
Ca)lalI (Rapart). . Santa AnaS, n • II,
QuIero (E) - Xuclb, nllmers $3.
Hirbollel de) Pi. . C, Cuasanyes, o.' 10.

1010(00 22436,

AeIeeI AlS, - Tallece, 58.17. T. 16713.

0*111Cm
oteI, ' Confort. diuCa o'XreIlell.
OhIo. dell tItulO, o.' 8. Tel. 1744).
"MerIna". . 1'.' Palau, 0.0 lO. 7. 18511.

Hotel Internacional

[lambio de) Centre, o.' 13. - (el. 16466.

IMREMTES
Punmeetl (A), BollOS, 50. . '1'. 81043.
OMfIc. Cetalarus, . Banyo NullS, o.' $0.
Telèt011 40173.
PUeda. . Aalple, II.' 30. ' T 13851.
Mucalal, - )uut P511, 5.' 0 . Tea. 14537.

JARDINERO

JOGUINE8
Cus PoyO . Baa3s 3005, 13. 'Y. 19)18,

JOIERIES
.401.115 .4. CoboL - Plalerba, número 50.

JOlES: COMPRA 1 VERBA
Gaas 001ro. . )ij, j3 . Orano oCasIone.

LAMPARES DE FUSTA

CaSImirEs (Jesap). . Lllbreterha. a. 5 83.

LAMPISTERIES

Ola (Andr.o A.), LIdrta. 0. • Tal. 8,613.

LAPIDES PER A NINXOLS
acaso ‚eure eis

T. A. 1., L,leIal,I, ),

Alocado, (9.) M1IIIIO'O', 333 .

T. 22550.

RESTAURANTS
SABATERIES

"LOS OLIVOS"

LUBRES D'OCASIO

QuolItalo tillen. Cachee, 60. . 7. 14)04.
Psr.)).da. - 01311 51. Part, 71. T. 6504
ladas. (P9 - Clrnngbl. . SIu. Auno, 23,
prIncIpal. - Te101on 1 4 5 u 1.

T 71611,

Cl9- I -Caa -Ej hIle p er a baoquela. . Dl.
p UlallS, adoloro nOS,
Cui Ganst, ¡6.' Unlversllat,
ST. 12408.

OLIO 1 SAlONS

Oeiabset, ‚Sans Alonso. . 111110. P6118
il'Iieal, 4 detrrIuolau, . Ra
1 xa.Ju de
la I're,ó. u.' o
Penad, ‚lido, €7. Per e pe,s OehhcalI.
SALDOS 1 TRCSSoS
Tornes 1 BISOoL - 11er, 1 3 u COmerç,
44.

ORTOPEDIOS
PANTALLEO 1 ARMADURES

SASTRERIES

5,1811,, (Vdl. C.), Le:5olaclo, ‚1)101. 190.
CoatI pateolat per a bllbrea Cameeq.

PARA -SOLS FEIl A PLLI1C,CS
,, MIRANDA", . 212n3 n NOij$, II ' 1 5,

AIb.rI, Idol, s.s 44, P13 prImer,
Cml, (PI.), Mallorca, an, pral.. 9,5
p. a S
Josep CrCoI, 2. 5.
"RInDA 8111" . p .N aCiOual, 5.
7. 24)75,
SAiTRE 1 MODISTES
cl, 'loa. a iSlueon).
nIal, o, Cliii. 35

F4AOATZEMS DE FERRO

P11151) (A.), C. de CCIII, 104 7. 1352)

Mongo -1' 5(4 Tealre, it.' ) .. T. 22105

RATLLATS

RodrIgusa (Fasst)). . ACers, Tuba. Idolea. Congola, IJIllIllge, ele. . Mar.
quAl del Duero. 108 . 81). T. 18327,

Comps (.4.) - 'asseig de OrOrla, a.' 1 23.
TebSton 7d055,

PARAIGUES 1 BASTONS

Penello ' 101 15 CarnIna, 3 11. '0. 11-255.

PATENTS I MARQUES

SECELLS . COLLECO

PFLLETER:ES

Gaseé

SEhALLERIA D'ART

(EnrIo). CaYere, 10 . 7. 16h10

"Le Farju Can,51an,. St. ature, 7, Gràclt

PENSIONO

MAQUINES DE 00811

11055,5 d'ousalÕ. - COsO30a, 60. T. 15707,
HISPANO OLIVE'fli 1. A. ' LaleIa0a. $7.

MAQUINES PER A OFICINES

*

i!ontao,d (P.) AvIspO, 87. . T. 148)1.

MEIhICERIES
VelOncla, núm. Sil.
Liebst (Maausl). VulOncla, a.. 187.
Rebollo (.4.) . p OrIS Fenrlsta, 5,. 35.
TOhOfOn $2061.

METGES

PERFUMERIES
LA ESTRELLA

Taller'.

MARCO 1 ESTAMPES
Cesa AmIgo, PelmIhnol, flAmero 80.
ca,, Ariaa. - Releas. . 6212 SI. Pece, 89.
Cha BsetslhO, Quilmas, Rallen, Motilo.
res . La rgell, número 91.
Ces. Rl.,.. - Ilravats. . Bali I. Fern, 51.
AchiCas. - Cas ao)ii' 1 Seo,, . Calme, 67.

SOBRES (FABRIQUES DE)

, . Forran, n. • 42. . Tel. 13)40.
PialO I.oi.tsna. LaleIuaa, 48. T. nAto.

u.' 18 . 'Ccl 15111.

Mirobst ISug, As y .) . .'Oolurlul,
a.' O
Triera 12034.

TALLERS DE JOJERIA
TALLzß DE SASTRERIA
Llenos,

011eell (M., PIrSCIC Ile OrSela, 54. 101

*

3. . ESpPrlaiIIals en 1 nturmes
de
30Sllle 1 gaI'allys.

PERSIANES
Vds. 45 1. SalIna, Camlel, 0 T. lO 63.

TLERS 1ZCANICS

PIca.. -.,..

PERPUQUERIE5
PER A SENYORES

Vila, A, ) Ouc,) . hic Vielörla, 8. .
Ti.
b6roa 78)2

TIA'TO:R lES

PIANflS D LLOGiJER

Arquen (A), Molii,,nn,, tOS - 7 773

Asd.els (1.), B5i,nea, a 4 0 . 7 75)4 h.
CoezÌd.z (C.) - '55rspo. 200 . 7 53830.
GonaM.n (.4. 5.') . Hospital, 97 ‚ 1 .
Teléton 23318.

VIDRES 1 CRISTALL8
Virgihl (.4.3 Ann9Ø, 12. . Tel
23821

AlIb.,.h (.4.), P. SI. Joan. 530..?. 73095. PINTOFIS DECORADORi
%bal&Shles con, palmO 1 aCrYloleS.
*40.50 (P.rran), . Carme, 0). T. 500)4,
Rabat (P&re), ROnAl1IO, 507. T. 71405.
Psqoel (PC), Mallorci, 0)5. 1. 70503.
Cortad. (F.), OlImeros, 07, aegoo. . Ts
Con

70315.

Ooezàhu Mora ,I.) Baiidn, 7. 8. T. 025)8.
Llorana 1 AlbIs (11. 4s) ' DIrmltoIo5Ia,
(.rOlOgls. . De 1 1 7. Lolelsea, 01.
N.s,oO. Nos, Coll. OrolIss. TraatICacAl de
les sondern. Bruir, 34, 4, Ile 3 a 5.
Ferramos (8.) OCIlIhnIl. JonijtiereS, 7, 1.
Nublé. OrsIlIsla. OnsnitsI, 57, • T. 83005,
Sal. ds L)aberla, Psp. ginecóloga. Doalo.
tnfaaln . PeInl. n.a 10, p11 8.
ToreN (F.) . Malaltles onella, sas 1 goIl.
SenIl Anna. nomcro 82. 311 princIpal,
Vleaacoe (5.), SaInieron, 73. . T. 78690.

MOBLES

Ilssta (.4.), Anbau, 40, • ThJ. 980)8.
Cosa Callo. • 517011, 53. - SapilsIass, 9.

Aeft, y o 47). . Tel 04551.

TEYXITS METAL.LICS

CAlADO . 8. l.enlre, 8 4 lO. T. 10305.
Pretruena (4.), AllIarroel 15. . 7. 32450.

XOCOI.ATES
Bno,bnns Flsi Csrrla, . 1,1 -me a. • 3
l.a lIS (30ioa a la peiso 2 70442

Falo,

PRISTECS A PROPIETA:$S

SnssocÑ, e,. , p ral. . TelOCon 50613.
(D'tt a a 1 de 2 o 71.

RECOM .NEM A TOTS
ELS alt),,TRES AMI.
QUE FACIN $NSCRIURE
LLURS NOMS 1 /ODREC.
A AQUESTA SECCIO
DF2..-\lCO)DIC )NS
A L'ADMINISTRACIO DL
"LA PUBLICITAT"
CORT CATALANES, 589
Telefan 14214

PROC U RAD O RS
DELO TRIBU N(L.Ç

Nadal (U.) • Ellsabets, 2. Tel. 14708
Vida) A Pop . (C.) LIdrIa, 1), 1. 7 10155
PRODUCTES DE REGIR
NisIp (r.) . )fOlpllal. 5 ' 1 2). 7. 11661.
PROFESSORES r;rt PARTS
010(00 Parts, . lelO, 52 .. Tel. 22503.

QUADROS ARTISTICS

RSpOIIe)6 1 11114$: IZabol, - 80n1ucc45, 5.

PERCALES PER A PALAMES
PERCALES PER A BATES
PERCALES PER A CAMISES
PERCALES PER A DAVANTALS

MAGATZEMS
(

RENTATS EN SEC

OFICINES TECISIQUES
o. ,.

Gallo,. F.,,4 (C.),

SatIle (A.) ' Salmen a." 547. ORInO
Lesveps. . Roles do bola. Cbalellel
de íli,re. Darreres 58301011,
5,111,, (A.). P110130. Flore. Coronel.
flama. ' SephlmAala. 40. • Tel. 7)066,
PIrla, - Corone). . Corlo. 3 lO. T. 3 1036.
Sao. Aldru).a 1 61451. COria 734. 7. 33314

t(0 loo cap elacbrrec

OBJE0TE D'ART
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DIBUIXOS EXCLUSHJs
COLORS SOUDS

FÁU1OSOS PELS SEIJS REBUITS flELJS
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PeOS 4. softir i&SUlflssiit 4SqBSVAS msIsrlvsfl4s d..oUWtM8 4.11
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5(5., 680 p411114. 1 455
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¿ Pessimisme
o

-PILDORES DE
Brandreth
Ap.nls 5 tepenIll.
4. $819211 lt'S. 4.. I'st.49iSaa)ase
ev

t0010eol . hIl a4gulna

EIN DE) WOOD

OFERTES DE TREBÃLL

biliositat?
Quan totfastigueja 1 s'està
sempre nerviós t de ma
humor. . . ¡pareu comptel
La bíliositat, el mal de fetge. sovínt es manifesta
aIxI. . , Aleshores s'Iia d'a.
cabar smb aquesta situacló anormal 1 perillosa.
Ex.pacients recomanen les
Pudores Brandreth. Són
purament vegetals 1 acciolien SUBU, però eficasment.
regu!ari(zen les secrecions
biliars, estimulen elfuncionapient normal del fetge 1
ajuden als budells 1 a l'es.
tómac. EI benestar que
proporcionen, acaba amb
la nervlošitat tel pesslmls
fent grat el viurer.-me,

AQUEST LOT COMPLET
laronIlIls lo anya

Possete, 1.050
donant 12 mSIOS da anödil
10111.51 1) %

Falta mig oficial

sP'SlIls. - VIlololnas, a.' 103.

DIVERSOS

CAaA SALA

MAL4LTIES
DE LA PELL
VI..

'-SI, NOME SI; FEO

JO LT VAIG DIR, VES A

EL

Urinonles. . Drfe,lr, aesl,uls.
606. • All*1I661 de lang. - POLICLINICA
Fines Phoan. . Ramilla do CInS.
j allo, 0.0 1). 1. (escala de la Saslrerla).

QUE

que st

Viet orinìrlee . Mataiis . SMb

X

Drei,,

CATALANSI
Id011Iris Ii

d'OOUIÕ. per a corro 1 cannIll PIBIPINAT,
Carne oid Parlomenl. .s.• 9.
a

Impotència . DiatèflasIl Raigs
la COMTE ASALTO, 15
Director Dr. J, Rin. - Consuk* de ro a n 1 dc 4 5 9. Diamengos, di no a

ollo. i

BASCULES

OARRER DE L'HOSPITAL, 133
?aoln una faixa epecIaI per a I'e.tómao

Clínica Gallego

'iRAN aslurlIl hohle, lleepaLn
màqrilnnr declare 'ir toles mor

VENDES

"LA ESCOCESA"
1

LIarla l:sloiosea 974 . Tel 1483.
4511 deol1en boa, atente vrne4onj

JflRDIET
Va) 3 ptea.
Novelo) 4.

A U'IDUSTR1ALS

casDSTClanhI 4 proplellarus. dluers
an Ustnea 1 delcompue faclOre,
(TI156)0 dIrecto 1 reserval, c. de
SAIes. 12, 9 . (TelOfon 35203).

CLINICA DE
BEBES
tapin.pl&,
(O'ht 1 ¡lelIe 1

6,

Bateries automòbil

fabrico des Ile 35 P503010!. Stach doCa.
lIS. - Sepd1veo, u.' 34.

COMPRES

GRAMOLES
Djsoo - Ràdo
(làdio - I"onos

FABRICANTS

ReTara.'lons
Soler. -:- AVIN\'O, 1.

COMERCI&11T81 es compren parlldes de
IdIlIO 1 FOrerru de pilas 1 OpeelClofll
nomOs al Cumhilat. . Ese. II.' 0)03 . A.

Vergara, a.' 1 1 (AlIsad,).

CAPSES
IDE LUXE
PER 5 CAROPEISYS 4 SAIVS5
ANT*A CAPA
BARGUES
3$ - BART PAU - 3$

LLOGUERS
CA Egipciaques,

núm. 11

entre Enrole h hIosplIsI, per logar ma.
1.05cm AnIS non0. rioctrlea 1 alen) de
D1Ophetal,
dlIos Ines. - hnt. Plaqa
-e e , ap 'tsa
.0 'sConInueS dp

EL 101

MOBLES JORBA

da 10)30 rl e". CompuM l lerml.
u nl'
TehOfon 225 1 0. I5o,o

.,

1

flillIlada

2.

u o s p sTAL

MATERIAÉJ
PER A TEULADC5

AO1
1

1

LA PUBLICITAT

Diumenge, 1,2

Pfflowmilemoielemmorige"witei
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DEL 13 AL 23 D'ABRIL

de

MITGES

MUJO»
Visitant la nostra grandiosa Exposició, els

nostres clients quedaran perfectament orientats de les novetats, colors i dibuixos destinats per
a la vinent temporada d'estiu. El seu conjunt constitueix una preciosa selecció de riques colleccions del
mes depurat gust. Essent el nostre negoci el mes especialitzat i important de la Península en aquest article, ens permet
d'ésser els prímers a p resentar i oterir ELS COLORS MES
NOUS i ORIGINALS segons els dictats de la moda de París.
Sempre ha interessat la nostra Exposició, i en els moments actuals molt mes, perquè els nostres BARATISSIMS PREUS no tenen
precedents.
OliSEIMEN ELS

OSTRA

1"21n 11312141N1 1)11 .

CIENTS ANI ON

Rin

1 11111i

?CM

‘13111M11111131

(.ENE12(11 1)14; 1)11)Vr()

Unica concessionaris per a tot Espanya de les insuperables

mitges "EVA”, "RAQUEL",
"SOIREE". Com també deis tan populars i acreditats mitjons "NO'STRENKAN" de
fil) i "BOYSOL1T" (cotó)

e

CASA CENTRAL: Via Laietana, 49. — SUCURSALS: Hospital, 36 i 38; Fontatanella, 17; Comte del Asalto, 8; Salmerón, 17; Carme, 73; Riera Baixa, número 26.
Magatzem: Alt de Sant Pere, 15
Apartat de Cometas 839

Direcció telegràfica i telefònica: "MEDIAS"

E

d'abril

de 931

